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ভূমিকা । 
ইতিহাস জাতীয় জীবন চরিত । জীবন চরিত পাঠ করিলে 

যেরূপ এক ব্যক্তির বিদ্যা* বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, ধন্ম কন 
প্রভৃতি জানা যায়, সেইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলেও সহজ 
সহস্স ব্যক্তির আচন্র বাবহার, রীতি নীতি, বিদ্যা বুদ্ধি 

প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া ষার। ইহাই ইতিহাস পাঠের চরম 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারত ইতিহাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতক- 
গুলি ঘটন৷ সম লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুত্র এক একটা জীবনীর স্যষ্টি 
করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধনে কত- 

দ্বুর কৃতকার্য হ্ইয়াছি, তাহ। স্ুধীমণ্ডলীর বিচারাধীন | মুল 

রামায়ণ ও মহাভারত, মিল, অমি, এলফিনষ্টোন, গ্রাযাণ্টডফ, 

ম্যাল্কলম, প্রিন্সেপ, ফগু সন, ডাক্তার ফিট, ভিনসেন্ট স্মিথ, 
মার্সম্যান প্রণীত ইতিহাস, খাতনামা মহামতি টড সাহেবের 

রাজস্থান, তারিখ-ই-খাজাহানলোদী, তারিখ-ই-সেরসাহী, আইন-' 

আকবরী, আনন্দ ভু প্রণীত বল্লাল চরিত, চৈতন্ত- 
চরিতাস্থত, অশোক অবদান, শেখ, শুভোদয়া, ভাই গুরুদাস 
প্রণীত জ্ঞানরত্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত 

হইয়াছে । এ সকল পুস্তকের গ্রন্থকারগণের নিকট আমি 

চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম । এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক 

পাঠে স্তৃকুমারমতি বালকগণের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে, আমার 
সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব । 

ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা । 

ডিসেম্বর, ১৯১১। ! প্রন্ছকার । 
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শিশুরঞ্জন 

ভারতের ইতিহাস । 
স্পা চটি ০৭৮ ০৩০০ 

পাপে 
ক্রু 

রামায়ণ । 

পুর্বকালে অযোধায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, 

তাহার তিন মহিষী ছিল, _-কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্তমিত্রা । এই 
তিন মহিষীর গর্ভে তাহারচারি পুক্র জন্মে; কৌশল্যার পুক্র রাম," 
কৈকেয়ীর পুক্র ভরত, স্ুমিত্রার পুক্র লক্গমণ ও শক্রত্ন। রামের 
সহিত লক্মমণের এবং ভরতের সহিত শক্রদ্সের অত্যন্ত প্রণয় 
থাকিলেও চারিভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সন্ভাব ছিল । 

বাল্যকালে রাজপুক্রদিগৃকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, 

রাজা দশরথ পুক্রগণকে সেইরূপ শিক্ষাদিলেন। তাহারা নান! 

শান্দ্রপাঠের সঙ্গে ধনুবিবন্ভাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। ক্রমে 
পুজগণের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল । সেই সময়ে রাক্ষসবধের 

জন্য বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষণকে অযোধ্যা হইতে মিথিলায় 

লইয়া গেলেন। রামচন্দ্র তাড়কা ও স্ববাহু প্রভৃতি অনেক 

রাক্ষসী.ও রাক্ষস বধ করিলেন । রাজা জনক তখন মিথিলার 

রাজা ছিলেন । মুনি রাম ও লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া তীহার 

নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
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" জনকের গৃহে শিবের এক ধনুক ছিল। তিনি পণ 
করিয়াছিলেন, ষিনি সেই শিবের ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবেন, 
তাহার সহিত জ্যোষ্ঠা কন্যা সীতার বিবাহ দিবেন। রাম 

শিবের ধনুক ভার্গিয়।৷ ছুই খণ্ড করিলেন ; তাহার সহিত সীতার 
বিবাহ হইল। জনকরাজা লক্ষমণের সহিত কনিষ্ঠা কন্তা 

উন্মিলার বিধাহ দিলেন। জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধবজের 
জ্যেষ্ঠা কন্যা মাগুবীর সহিত ভরতের ও কনিষ্ঠ। কন্যা! শ্রতকীন্ভির 
সহিত শত্রগন্সের বিবাহ হইল । দশরথ চারি পুল্র ও চারি বধু 

লইয়া মহানন্দে অযোধায় আসিলেন এবং স্থখে রাজস্ব 

করিতে লাগিলেন । 

শেষে যখন তিনি বৃদ্ধ হইলেন, তখন জোষ্ঠপুক্র রামকে 
রাজ! করিবার ইচ্ছা! করিলেন । রাম রাজ হইবেন শুনিয়া 

অধোধ্যার লোকের অত্যন্ত আনন্দ হইল । তাহারা বলিতে 

লাগিল, রাম রাজা হইলে আমরা স্থখে পাকিতে পারিব। কিন্তু 

রাম রাজা হইতে পারিলেন না ।” 

এক সময়ে দশরথ কৈকেয়ীকে ছুইটী বর দিতে চাহিয়া- 

ছিলেন। এখন কৈকেরী, দাঁপী মন্থরার কুপরামর্শে সেই ছুই 
বর চাহিলেন। একবর,-_রামের চতুর্দশবর্ষ বনবাস ; আর 

একবর, নিজ পুল্র ভরতের রাজালাভ। এই কথা শুনিয়! 
দশরথ শাজ্ঞান হইয়! 'পড়িলেন। অধোধ্যার সকল লোক 

হাহাকার করিতে লাগিল ।, সকলে বলিতে লাগিল, “কৈকেয়ীর 

কিছুমাত্র দয়া মায়া. নাই ; সে রামকে বনে পাঠাইয়া বৃদ্ধ 

রাজাকে শোকাকুল করিল ।” | 
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রাম মিষ্ট কথায় সকলকে বুঝাইয়া৷ জটাবন্কল পরিয়া বনে 
চলিলেন। পিতার আদেশ পালন করিবেন, তাহার মনে অত্যন্ত 
আনন্দ হইল, লক্ষ্মণ রামকে ছাড়িয়া! থাকিতে পারিলেন না। 

তিনি ও রামের পত্রী সুশীল! সীতা তাহার অনুগমন করিলেন। 

বৃদ্ধ রাজ! দশরথ এই দারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া 

শীঘ্র প্রাণত্যাগী করিলেন । 

নন্দীগ্রামে ভরতের মাতুলালয়। তখন ভরত শক্রত্বের 
সহিত মাতুলগৃহে ছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 
শুনিলেন, রাম বনে গিয়াছেন। তিনি লোকজন সঙ্গে লইয়া 

রামকে অযোধ্যায় আনিবার জন্য বনগমন করিলেন । 

প্রয়াগের দশক্রোশ দুরে চিত্রকুট পর্বতে রামের .সহিত তাহার 
দেখা হইল । ভরত কাদিতে কাদতে র।মকে কহিলেন, “দাদা ! 

মা, না বুঝিয়া আপনাকে বনে পাঠাইয়াছেন, আপনি দেশে 
চলুন; রাজা হইয়। প্রজা পালন করুন।” রাম কহিলেন, 

“ভাই, পিতার মাজ্ঞ। পালন করিবার জন্য আমি রাজ্য ছাড়িয়া 
বনে আসিয়াছি, চতুর্দশবর্ধ বনে থাকিব। পিতামাতার আঙ্ঞ। 

পালন না করা মহাপাপ । তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়। যাও, 

নখে প্রজা পালন কর। প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান 

ধর্ম; জননীদিগকে সর্বদা ভক্তি করিও, কখন তাহাদের 

কথার অবাধ্য হইও না, কখন তাহাদিগকে কটুবাক্য 
বলিও না 1৮ | 

ভরত ছুঃখিত হইয়া অযোধ্যায় আগমন “করিলেন । তিনি 

রাজ। হইলেন, কিন্তু রাজসিংহাসনে বসিলেন না। রামের 
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পাদুকা! ছুখানি রাঁজসিংহাসনে রাখিয়া প্রজাপালন কারতে 

লাগিলেন ভরতের ন্যায় এরূপ উচ্চমন কয়জনের আছে ? * 

ইহার পর রাম গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী নামে একবনে 
গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাবণ তখন লঙ্কার রাজা ছিল। 

পঞ্চবটার নিকট জনস্থান তাহার অধিকারে ছিল। রাবণের 
ভগিনী শুর্পনখা পঞ্চবটাতে ভ্রমণ করিতে আসিত |» সে একদিন 
ব্লামকে দেখিয়৷ তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। রাম লক্ষমণের 

নিকট যাইতে বলিলেন, লক্ষণ তাহাকে বিবাহ করিতে 

চাঁহিলেন না । তখন সে রামের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং 

সীতাকে ভক্ষণ করিতে গেল। রামের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ বাণ 

নিক্ষেপ করিয়া তাহার নাস! ও কর্ণ ছেদন করিলেন। রাবণ 

সেই কথ! শুনিয়া ক্রোধে জুলিয়া উঠিল। সে একদিন 

পঞ্চবটাতে আসিল, তখন রাম ও লক্ষণ কুটারে ছিলেন: 

না, সে সথযোগ বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল এবং 
লঙ্কার অশোকবনে তাহাকে রাখিয়া দিল। রাম কিকিদ্ধ্যার 

(মহীশুর) বানরগণের রাজা স্থগ্রীব ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

বিভীঘণের সহিত মিত্রতা করিলেন। তাহাদের সাহায্যে রাবণকে 

সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন। চতুর্দিশবর্ষ 

পরে রাম অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতাকে পরমসতী জানিয়৷ 

তাহাকে ও লক্ষমণকে সঙ্গে লইয়া অধ্যোধ্যয় ফিরিয়া 

আসিলেন। 

ভরত রামের হাতে রাজ্য দ্িলেন। রাম স্ুুনিয়মে গ্রজ। 

পালন করিতে লাগিলেন, কিন্ত বিধাতা বোধ হয় সীতার ও 
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রামের কপালে স্তখ লিখেন নাই । রাবণ সীতাকে হরণ 

করিয়াছিল, রাম তীহাকে গ্রহণ করিলেন, এই কথা বলিয়া 
গ্রজার! নিন্দা করিতে লাগিল । রাম তাহ শুনিতে পাইলেন । 
প্রজার মনোরপ্রন করাই রাজার প্রধান ধন্দ্ম ; সেই জন্য রাম 

গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিলেন। সেই বনে বাল্মীকি মুনির 
আশ্রম ছিল, €তিনি সীতাকে কন্যার মত পালন করিতে লাগিলেন । 
সেইখানে সীতার কুশ ও লব নামে ছুই পুজ্র হয়। তাহারা 

য়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুনি রামায়ণ রচনা করেন । তিনি তাহাদিগকে 

রাময়ণ গান করিতে শিখাইলেন। 

কিছুদিন পরে রাম এক বজ্ঞ করেন। বালীকি কুশ ও 

লবকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন । কুশ ও লবের 

মুখে রামায়ণ গান শুনিয়৷ রামের অত্যন্ত মানন্দ হইল । তিনি 
' বালীকির নিকট তাহাদের পরিচয় পাইলেন । মুনি রামকে 

বলিলেন, “তুমি সীতাকে পুনরায় গ্রহণ কর।” প্রজাদিগের 

মত লইয়া রাম সীতাকে অযোধ্যায় আনাইলেন। তিনি 

তীহাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলিলেন। সীতার মনে অতিশয় হঃখ 

হইল। তিনি সে ছুঃখ সহা করিতে পারিলেন না। সীতা 

বলিয়া উঠিলেন, মা, পৃথিবা, তুমি দুই ভাগে বিভক্ত হও। 

পৃথিবী বিদীর্ণ হইল; সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেন। 
ইহা দেখিয়া রাম শোকে মুচ্ছিত হইলেন। লব ও কুশ 'মা” "মা, 
বলিয়। কাঁদিতে লাগিল অধযোধ্যার সকল লোকে হাহাকার 
করিয়া উঠিল । | 

ইহার কিছুকাল পরে রাম' ভরতের মাতুল যুধাজিতের 
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আদেশে ভরতকে সিঙ্ধুদেশে পাঠাইয়া দেন । ভরত সেখানে 

যুদ্ধে গন্ধর্ববদিগকে পরাজিত করিলেন এবং তাহার তক্ষ ও পুষ্ষলী 

নামে দুই পুন্তরকে সিন্ধুদেশের ছুইটী রাজ্যের রাজা করিয়া 

দিলেন। এ ছুই রাজ্যের নাম তক্ষশিলা ও পুকলাবতীণ' 
হইল। লক্ষণও রামের আদেশে নিজের ছুই পুক্র অঙ্গদ ও 
চন্দ্রকেতৃকে কারাপথের রাজা করিয়া দিলেন ।»৬ পরে রাম 

নিজ পুক্র কুশকে কুশাবতীর ও লবকে শরাবতীর এবং শক্রুত্সের 

ছুই পুক্র শক্রঘাতী ও স্থুবাহুকে মথুরার রাজা করিয়া দিলেন । 
পৃথিবীর সমস্ত সুখ ও সাধ পুর্ণ হইল ; তিনি সরযুন্দীতে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন। 

মহাভারত । 

বালকবালিকাঁগণ, তোমরা বোধ" হয় দিল্লীর নাম শুনিষাছ। 

ইহার কিছু পূর্বদিকে হ্ত্তিনাপুর রাজ্য ছিল। শাস্তন্রনামে 

হস্তিনাপুরের এক রাজ। ছিলেন । * তাহার তিন পুভ্র- ভীক্ষ, 
বিচিত্রবীর্ধা ও চিত্রাঙ্গদ | বিচিত্রবীর্ম্যের ছুই পুক্র-_ধৃতরাষ্টী ও 
পাণ্ড। ধুতরাষ্ট্রী জন্মান্ধ ছিলেন, সেইজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা পা, 
রাজা হন। পাণ্ডুর ছুই রাণী,_কুস্তী ও মাদ্রী। কুস্তীর তিন 
পু, _যুধিষ্টির, ভীম, ও অরুন । মাদ্রীর ছুই পুক্র,-_-নকুল ও 
সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের দূর্যোধন, ছুঃশাসন প্রভৃতি একশত 

_* বর্ভমান রাউলপিঙির নিকট, + বর্তমান আটিকের নিকট। চত্রকেতুরাজার রাজ্য 
অযোধ্যার মধ্যবর্তী বর্তমান সাহাবাদ। ,অঙ্গদরাজার রাঁজ্য বর্তমান সাহারাণপুরের 
পুর্বেব ছিল । কুশাবতী--বিন্ধ্যপর্বতের উপত্যকায় ছিল। শরাবতী--বর্তমান লাহোর 
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পুজ্র। পাুর পুজ্রগণের নাম পাগুব ও ধৃতরাষ্ট্রের সম্তানগণের 
নাম কৌরব হইল। পাগুর মৃত্যুর পর ধৃত্তরাষ্ট্রী প্রথমে 
যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজা করিবার ইচ্ছা করেন। দুর্ধোধনের 
মন অতি নীচ ছিল। তিনি মাতৃল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের সঙ্গে 
পরামর্শ করিলেন এবং কৌশল করিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে 
বারণাবতে পৰ্ঠাইয়া দিলেন। সেখানে ছুর্য্যোধন এরূপ একটি 
গৃহ নিম্মীণ করাইয়াছিলেন যে, সেই গ্রহে আগুণ লাগিলেই দগ্ধ 

হইয়া যাইরে। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক বিছ্ুরের নিকটে 
ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি জননী ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া 
পঞ্চাল রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তখন ভ্রপদ পঞ্চালের রাজা 

ছিলেন। তীহার কন্যার নাম দ্রৌপদী। তীহার তখন 
বিবাহের বয়স হইয়াছিল। ভ্রপদ রাজার একটি পণ ছিল ; 

* যে পণ জয় করিবে, সেই ভ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে পারিবে। 
নানাদেশ হইতে রাজারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্ভুন 

সেই পণ জয় করিলেন। . ততপরে মাতার আদেশে পঞ্চভ্রাতা 

দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন । 
ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্টির প্রভূতিকে দেশে আনাইলেন এবং 

সমস্ত রাজ্য ছুই ভাগ করিলেন। ছুর্য্যোধন হস্তিনার 

এবং যুধিষ্ঠির দিল্লীর নিকটে ইন্দ্রপ্রশ্থের রাজা হইলেন । 
সকল দেশের রাজারা আপিয়া তাহাকে বিস্তর ধন দিলেন, এবং 

তাহাকে সম্রাটের ন্যায় মান্য করিলেন। যুধিষ্ঠির নানা, রাজ্য 
জয় করিয়া শেষে এরু রাজসুয় য্ঞ করেন তীহার উন্নতি 
দেখিয়া হুর্য্যোধনের অত্যন্ত র্যা জন্মিল। 
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দূর্য্যোধন যুধিষ্টিরকে পাঁশাখেলা'র জন্য এক দিন ডাঁকিলেন। 
তিনি রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, স্ত্রী, শেষে আপনাকে পর্যযস্ত পণ 

রাখিলেন ; কিন্তু প্রত্যেকবার হারিয়া গেলেন। ধুতরাষ্টর 

দুর্য্যোধনকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। কিছুদিন পরে 

দুর্য্যোধন আবার যুধিষিরকে পাশা খেলার জন্য ডাকিলেন, 
এবারও তিনি হাঁরিয়া গেলেন । 'এবার পণ ছিল, বার 

বগসর বনবাস ও একবগুসর আঙ্াতবাঁস। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী 

ও ভ্রাতৃগণকে লইয়া হস্তিন।৷ হইতে চলিয়! গেলেন ; ত্রয়োদশ 

বর্ষ পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ছুর্যোধনের নিকট 

রাজ্য চাহিলেন। ছুর্্যোধন রাজা দিতে চাহিলেন না । তণুপরে 

যুধিষ্ঠির বলিয়া পাঠাইলেন, “মামাদের পঞ্চভ্রাতাকে * ইন্জরপ্রস্থ 
বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাঁবত ও আর যেকোন একখানি এই 

পঞ্চ গ্রাম দাও।” ছুর্য্যোধন বিনা, যুদ্ধে সুচী পরিমাণ ভূমিও 
দিতে চাহিলেন না, স্ৃতরাং যুধিষ্টির যুদ্ধ করিবেন স্থির 
করিলেন । ্ 

এই যুদ্ধ আগার দিন ধরিয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদিগের 
সারথি ছিলেন। এই যুদে। যুধিষটিরের পক্ষে সাত জন 
এবং ছুর্য্যোধনের পক্ষে তিন জন মাত্র জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির 
রাজা হইলেন। ধৃতরাষ্্ী নিজের স্ত্রী গান্ধারী ও যুধিষ্টিরের 
মাতা কুম্তীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিলেন। কিছু 

দিন পরে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একটী স্থলক্ষণ 

* অপর নাম কৃশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী ও বারণাবত। 
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অশ্বের মস্তকে জয়পত্র বাঁধিয়া! উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল । 

অশ্ব যেখানে ইচ্ছা যাইতে লাগিল। ভীম, অর্জুন প্রভৃতি সৈ্য 
লইয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । অশ্ব যখন যে রাজার রাজ্যে 
যায়, তিনি তখন হয় উহাকে বাঁধিয়! রাখিয়া পাগুবদিগের সহিত 

যুদ্ধ করেন, না হয় বিনা যুদ্ধে যুধিষ্টিরকে স্াট বলিয়া স্বীকার, 

করেন; এইরূপে অবাধ্য রাজারা বাধ্য হইলে, একবৎসর পরে 

অশ্বকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিয়। উহাকে বধ করিয়া 

অশ্বমেধ যল্ঞ্ত “করা হইল। কিন্তু ইহাতে যুধিষ্ঠির মনে 
শান্তি পাইলেন না। তৎপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌল্র এবং 
উষা ও অনিরুদ্ধের পুত্র বজকে ইন্দ্রপ্রস্থের, আর অজ্জ্নের 

পৌল্র এবং অভিমন্যু ও উত্তরার পুক্র পরীক্ষিকে হস্তিনার.রাজা 
করিলেন। শেষে দ্রৌপদী ও চারিভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গে 
যাইবার জন্য হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন। একটা কুকুরও 

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইহাকে মহাভারতে মহাপ্রস্থান 
বলে। হিমালয় পর্ববতে উঠিয়া কিছুদুর গমন করিলে পর, দ্রৌপদী 
ও চারি ভ্রাতা একে :একে প্রাণত্যাগ করিলেন । যুধিষ্টির 

ও কুকুর চলিতে লাগিলেন । কিছুদূর গেলে পর, ইন্দ্র রথে চড়িয়। 

আসিয়। যুধিন্টিরকে দেখ! দিলেন। ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন, 
“তুমি এই রথে চড়িয়! স্বর্গে চলিয়া বাও।” তিনি বলিলেন, 
“র্রৌপদী ও আমার চারি ভ্রাতাকে সঙ্গে না লইয়া স্বর্গে যাই- 
বার আমার ইচ্ছা নাই।” ইন্দ্র বলিলেন,“তাহারা মৃত্যুরপর তোমার 

পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছে।” তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন্ন,“দেখুন,এই কুকুর 
.অনেক দিন হইতে অনেক ক্লেশ সহা করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে 
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আসিতেছে, ইহাকে আমার সহিত স্বর্গে যাইবার আদেশ 

করুন |” ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না । তখন তিনি বলিলেন, 

«এই আশ্রিত কুকুরটাকে ত্যাগ করিয়! আমার স্বর্গে যাইবার 
ইচ্ছা নাই। যে শরণ লইয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করা মহাপাপ । 

আমি এরূপ অন্যায় কাষ্য করিতে পারিব ন11” তখন কুকুর সুন্দর 

মুর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “আমি ধন্ম, তোফাঁকে পরীক্ষা 

করিবার জন্য কুকুররূপ ধরিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি। 

ধন্মকে কোনরূপেই ত্যাগ কর নাই, এই পুণ্যে তুমি এই মনুষ্য 

শরীর লইয়া স্বর্গে বাইতে পারিবে 1৮ ধন্ম এই কথা বলিবামানে 

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে একখানি সুন্দর রথে 

চড়াইয়। স্বর্গে লইয়া গেলেন । 
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বুদ্ধ ও দেবদত্ত। 

তোমরা কাশীর নাম সকলে শুনিয়া । উহার প্রায় 
পাশ ক্রোশ উত্তরে কপিলবস্ত নামে একটি রাজ্য ছিল। 
শুদ্ধোদন সেখানকার রাজাছিলেন। বুদ্ধবয়েসে শুদ্ধোদনের 

এক পুত্র হুয়, তাহার নাম সিদ্ধার্থ। 

সিদ্ধার্থ পিতার অত্যন্ত নেহের পুত্র ছিলেন। তথাপি তিনি 

অশান্ত হন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে বুথ আমোদ প্রমোদ 

করিতেন না। উত্তুম বসন ভূষণে তাহার স্পৃহা ছিল না। কি 
মানুষ, কি জীবজন্তু সকলকে ভাল বাসিতেন; কাহারও 

কর্লেশ দেখিতে পারিতেন না, কাহারও ছুঃখ দেখিলে কাদিয় 

ফেলিতেন, কি করিলে তাহার ছুঃখ দূর হয়, তাহার উপায় 

ভাবিতেন। 

ক্রমে সিদ্ধার্থের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ হইল। রাজাপুজ্রের 

যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, শুদ্ধোদন তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা 
দিলেন। সিদ্ধার্থের যেমন বুদ্ধি ছিল, তেমনি একমনে সমস্ত 

বিষয় শিখিতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে সকল বিদ্যা শিক্ষা 

করিলেন । 

সিদ্ধার্থের এক পিতৃব্যপুজ্র ছিলেন, তাহার নাম দেবদত্ত। 
সিদ্ধার্থ একদিন তাহার সহিত উদ্ভানে গিয়। তীর ছুড়িতেছিলেন। 
তখন বর্ষাকাল 1:একদল্ হংস আকাশে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়। 

'দেবদত্ত তীর ছুড়িলেন। সেই তীর একটি হংসকে বিদ্ধ করিল । 

হুংস ভূতলে পৃড়িয়া যন্ত্রণায় ছটু ফট্ করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ 





(৬১৪ ) 

আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, 

ছুটিয়া গিয়৷ হংসটিকে কোলে, তুলিলেন, অতি সাবধানে 
বাণটি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন; নানা প্রকারে 
হংসটির প্রাণরক্ষা হইল। তখন দেবদত্ত সিদ্ধার্থের সহিত বিবাদ 
আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি হংসটিকে বাণবিদ্ধ 
করিয়াছি, এ হংস আমার ।” সিদ্ধার্থ বলিলেন, “আমি ষখন 

হংসটিকে বাঁচাইয়াছি তখন এ হংস আমার ; আমি তোমাকে 
দিব না 1” তখন উভয়ে বুদ্ধ রাজমন্ত্রীর নিকট "উপস্থিত হইলেন। 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ হংসটি কাহার ? রাজমন্ত্রী সমস্ত 
কথা শুনিয়া! বলিলেন “দেবদত্ত, তুমি ত ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া 

ছিলে, সিদ্ধার্থ ইহাকে বাঁচাইয়াছে, সুতরাং এ হংস সিদ্ধার্থের ; 

বিবাদের মীমাংসা হইল । সিদ্ধার্থ হংসটিকে অতি যত্বের সহিত 

পালন করিতে লাগিলেন । 

আজ হংসটির জন্য সিদ্ধার্থেব প্রাণ কীদিল ; কিন্তু একদিন 
সমস্ত মন্ুুষ্ের ছুঃখের জন্য তাহার প্রাণ কাদিয়া ছিল। 

তিনি পিতার একমাত্র স্নেহের পুত্র ছিলেন, তাহার কোন 
বিষয়ের অভাব ছিল না। তিনি লোকের ছুঃখ দুর করিবার 
জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কিছুই তাহার 

ভাল লাগিল না, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিলেন । কখন বৃক্ষের 

তলায় শয়ন করিয়া, কখন ভিক্ষার অন্ন ভোজন করিয়া, তিনি 
দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; লোককে ভাল উপদেশ 

দিয়! স্বখী করিতে লাগিলেন । কখনও কাহাকে ব্লেশ দিওনা, 

বৃথা আমোদ প্রমোদ করিও না; পরের.দ্রব্য চুরি করিও না, 
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[মখ্যা কথা কহিও না, সর্ববদা সৎপথে চলিবে,_-এই সকল 
তীহার উপদেশ ছিল । তিনি,.মিষ্ট কথায় লোককে স্বন্দররূপে 
সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দ্িতেন। তাহার উপদেশ শুনিয়া লোকে 
তাহাকে দেবতার ্ঠায় ভক্তি করিতে লাগিল। অনেকে তাহার 

শিষ্য হইয়াছিলেন। আশীবতসর বয়সে গোরক্ষপুরের 
১৭ ক্রোশ পুর্ন্বে কুশীনগরে এক বটবৃক্ষতলে তীহার' মৃত্যু হয়। 

মহাবীর আলেকজাগ্ার। 

স্ীসদেশের মধ্যে ম্যাসিঙডন নামে একটী স্থান আছে। 

আলেকজাগ্াঁর সেখানকার রাজা ছিলেন । তাহার পিতার নাম 

ফিলিপ; মাতার নাম ওলিম্পিয়াস। তিনি বিশবসর বয়সে 

রাজা হইয়া সমস্ত গ্রীস দেশ জয় করেন। পরে অন্যান্য দেশ্ 

জয় করিতে বহির্গত হন । সেই সময়ে তিনি আন্তিপেতর নামে 

একব্যক্তির উপর গ্রীস রাজ্য/দেখিবার ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। 
আলেকজাণগ্ারের মাত। লোক জনকে অত্যন্তকট, কথা বলিতেন। 
ক্রমে তীহার ব্যবহার সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল । আন্তিপেতর 

বিরক্ত হইয়া আালেকজাগ্ারকে পত্র লিখিলেন, “আপনার মাতার 

অত্যাচার আর কেহ সময করিতে পারিতেছে না, আপনি তাহাকে 

নিষেধ করিয়া পত্র লিখুন।” আলেকজাগ্ার তাহার পত্রের 

উত্তরে লিখিলেন, “আন্তিপেতর, তুমি জান, আমার 

মাতার এক বিন্দু চক্ষের জল, তোমার এরূপ শত শত 

পত্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে ? তুমি তাহার অবাধ্য 
হইয়া কোন কার্য্য করিও না, তাহার কোন কাধ্যে বাধা দিও 
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না”। তোমরা দেখিলে, আলেকজাণ্ডার মাতাকে কিরূপ ভাঁক্ত 
করিতেন। আবার তিনি গুণীলোকের কিরূপ সম্মান 

করিতেন, সে বিষয়ে তোমাদিগকে একটা ঘটনা বলিব, মন দিয়া! 

শুন। তোমরা পুর্বেব তক্ষশিলার নাম শুনিয়া; আলেক 

জাণ্ডার নানাদেশ জয় করিয়া শেষে আমাদের দেশে আসিয়া- 

ছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় আসিলে, তক্ষশিলার রাজা তাহার 
সহিত যোগ দিলেন। শেষে তিনি পুরু নামে এক রাজার 

রাজ্যের নিকটে আসিলেন; কিন্তু পুরু তাহাতে ভয় 

পাইলেন না। তিনি যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। 

পুরুর রাজ্য বিতস্তা ও চন্দ্রভাগ৷ নদীর মধ্যে ছিল। 

আলেকজাণ্ার বিতস্তা নদীর পূর্ববপারে সৈন্য লইয়া রহিলেন। 
বিতস্তা নদীতে তখন বন্যা হইয়াছিল। কুষ্ণপক্ষের এক ঘোর 

অন্ধকার রাত্রিতে আলেকজাগুার গোপনে এঁ রাজ্যের মধ্য দিয়। 
নদী পার হইয়৷ পুরুর রাজধানীর নিকটে আসিলেন। পরদিন 

সূর্যোদয় হইলে, উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। পুরুর পুক্ত 
এই যুদ্ধে হত হইলেন। যুদ্ধের সময় পুরু নয়বার ভয়ানক 

আঘাত সহা করিয়া শেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

সেই অবস্থায় গ্রীকেরা পুরুকে বন্দী করিয়া আলেকজাপগারের 
নিকটে লইয়া গেল। পুরুর চৈতন্য হইলে, আলেকজাগার 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আমার নিকট কিরূপ 

ব্যবহার পাইবার আশ! করেন ?” পুরু নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, 
“আপনিও রাজা, আমিও রাজা, আপনি "আমার প্রতি অবশ্য 
'রাজার মত সন্মান দেখাইবেন।৮ পুরুর এইরূপ কথা শুনিয়! 
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আলেকজাগুার অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। তাহার সহিত মিত্রতা 

করিয়৷ তাহার রাজ্য তাহঢুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শেষে 

অন্য অন্য স্থান জয় করিয়া সেগুলিও তাহাকে দিয়াছিলেন। 

দেখিলে, যিনি নিজে মহান্, তিনি মহতের বিশেষ আদর ও 

সম্মান করেন । 

চন্দ্রগ্ুপ্ত | 

মগধরাজ মহাঁপদ্ধের মুরা নান্দী এক দাসীর গর্ভে চন্ত্রগুণ্ডের 

জন্ম হয়। মহাপদ্মের মৃত্যু হইলে, তাহার পুক্র মহানন্দ মগধের 

রাজা হন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। 

তাহার ভয়ে চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া বিতস্তা নদীর তীরে 

আলেকজাগারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি 

মগধরাজ্যের সমৃদ্ধির কথা বলিয়! আলেকজাগ্ডারকে উক্ত রাজ্য 

জয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক 

সৈম্যগণ তাহাতে সম্মত হয়,.নাই। | চন্দ্রগুপ্ত অলেকজাগ্ারের 

নিকটে থাকিয়া তীহার যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিলেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যে সবল ও সাহসী পঞ্জাবীদিগকে লইয়া এক 

সেনাদল গঠন করেন। কিছুদিন পরে আলেকজাপগুারের 

মৃত্যু হইল। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধিবলে সিন্ধু ও পঞ্জাববাসীরা 

গ্রীকদিগকে অতি সহজে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 

দ্র করিয়া দেয়। 

এই সময়ে মহানন্দ একদিন কোন কারণে চাণক্য নামে এক 

বুদ্ধিমান পঞ্ডিতের শিখা ধরিয়া রাজসভা৷ হইতে উঠাইয়। দেন। 
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চাণক্য নিরপরাধ ছিলেন। তিনি শিখা উম্মুক্ত করিয়া সকলের 
সম্মুখে বলিলেন, “ছুর্ববৃত্ত মহানুন্দ, তুমি সকলের সম্মুখে 

আমাকে যেমন অপমানিত করিলে, ইহার প্রতিফল তোমাকে 

একদিন ভোগ করিতে হইবে । আর ,সভাজন, আপনারাও 
শুনিয়া রাখুন, যতদিন নন্দবংশ ধবস করিতে ন! পারিব, ততা্দন 

আমার 'এ শিখা উন্মুক্ত থাকিবে” এই কথা বলিয়া! চাণক্য 
মগধ হইতে চলিয়া গেলেন এবং পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় 

লইলেন। এই চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে চন্দ্রগ্ুপ্ত নন্দবংশ ধংস 
করিয়া মগধের রাজা হন। 

আলেকজাণ্ারে মৃত্যুর পর, তাহার এসিয়া মহাদেশের রাজ্য 

সেলুকস নামক একজন সেনানার হস্তে পড়ে । সেলুকস 

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্ত্ব গ্রীকেরা পরাজিত হইল । 

সেলুকস কেবল পাঁচশত হস্তী উপহার লইয়া! হিরাট হইতে 

সিদ্ধুনদ পর্যান্ত সমস্ত গ্রীক রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করেন, 
তাহার সহিত নিজের এক কন্যার 'বিবাহ দেন, তাহার সাহায্যের 

জন্য একদল গ্রীক সেনা এবং তাহার রাজসভায় একজন গ্রীক 
দূত রাখিয়া গেলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিস। ইনি এক 

ভ্রমণ বুস্তাম্ত লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, সেই সময়ে 
ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। 

চন্দ্রগুপ্ত স্তনিয়মে প্রজাপালন করিতেন । তাহার রাজত্ব 

কালে প্রজাদিগের স্খ,সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ভইয়াছিল। সকলে শান্ত 
শিষ্ট ও সত্যবাদী ছিল, চুরী ভাকাইতি দেশৈর মধ্যে ছিল না। 

অপরাধীরা কারাদণ্ড ভোগ করিত, কোঁন কোন অপরাধে মস্তক 
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সুগ্ডনের ব্যবস্থা ছিল। লোকে এই দগুকে গ্রানিজনক মনে 

করিত। চন্দ্রগুপ্ড ২০বতসর রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তগুপুজ্ বিন্ুসার মগধের রাজা হন। 

মহারাজ অশোক । 

মহারাজ বিন্দুসার মগধের রাজ! ছিলেন। পাটলী পুত্র- 
শগরে তাহার রাজধানী ছিল। চম্পাপুরী নামে এক নগরী 

ছিল, সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাহার এক 

স্থলক্ষণা পরম! সুন্দরী কন্যা জন্মে। ত্রাক্ষণ কন্যার নাম 

সৃভদ্রোঙগী রাখিলেন। তিনি পরম আদরে কন্যাকে লালন 

পালন করিতে লাগিলেন । বালিকা কন্যা একদিন সমবয়স্কা 

সজিনীদিগের সহিত গঙ্গান্নান করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে 
ফিরিয়া আপিবার সময় দেখিলেন, এক বকুল তলে একজন 

সন্গ্যাসী বসিয়া সকলের হত গণুনা করিতেছেন। তীহার 

সঙ্গে যে সকল বালিকা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার! হাত 

গণাইতে লাগিল । কিন্তু স্থভদ্রাঙ্গী অবনতমুখে রহিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে সন্াসী স্তত্রাঙ্গীর দিকে চাহিয়! বলিলেন, “মা ! 

তুমি যে. কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না? এস মা, এইবার 
তোমার হাত দেখিব।”৮ স্তুভদ্রাঙ্গী নিকটে গেলেন ; সন্যাসী 

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হাত দেখিলেন। তৎ্পরে বলিলেন, 

“মা, যদিও তুমি গরিবের মেয়ে, কিন্তু মা, তুমি রাজরাণী 

হইবে |” সঙ্গে যে সকল বালকার৷ ছিল, তাহারা সকলে 
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অসম্ভব বিবেচনা করিয়া হাসিতে লাগিল । ্ৃভদ্রাঙ্গী কোন 

উত্তর করিলেন না, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট সমস্ত 
কণা বলিলেন। দরিদ্র পিতার আনন্দের আর সীমা রহিল 

না। ইহার কিছুদিন পরে একজন প্রসিদ্ধ গণক একদিন সেই 
দরিদ্র ব্রা্গণের কুটারে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ ভীহাকে 

কন্যার ভাগ্য গণনা করিতে বলিলেন। তিনি ভাগ্য গণন৷ 

করিয়া বলিলেন, “আপনার কনা] একজন বড় রাজার রাণী 

হইবেন 1” তখন আর ব্রাহ্মণের কোন সন্দেহ রহিল না। 

মহারাজ বিন্দুসারকে প্রবল রাজা ও পরম স্ন্দর পুরুষ জানিয়! 

ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়৷ পরদিন প্রাতঃকালে পাটলীপ্ুুত্র নগরীতে 
চলিলেন। ব্রাহ্মণ সুভদ্রাঙ্গীকে লইয়া মহারাজ বিন্দুসারের 

সহিত গোপনে দেখা করিলেন এবং গণক যেরূপ গণনা করিয়া 

বলিয়াছেন তাহাও জানাইলেন । মহারাজ বিন্দুসার ব্র।ক্ষণের 

কথায় বালিকাটীকে রাজব।টীততে আশ্রয় দিলেন। 

অল্পদিনের মধ্যে সুঁভদ্রাঙ্গীর কথা রাজরাণীরা শুনিতে 
পাইলেন । তাহাদের মনে ঈধ্যা হইল; সকলে স্থির 

করিলেন, ইহাকে নীচকাধ্য করিতে দেখিলে মহারাজ আর 

ভাল বাসিবেন না; তাহ! হইলে তিনি ইহাকে বিবাহও 

করিবেন না। এই মনে করিয়া রাজরাণীরা সকলে মুখে 
স্থতদ্রা্গীর উপর ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন । স্তুভদ্রাঙ্গী 

ত্াহাদিগের চাতুরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।. তিনি 

তীহাদের পরামর্শ শুনিয়া ক্ষৌরকার্ধ্য মন দিয়া শিখিতে লাগিলেন, 

'এবং অল্পদিনের মধ্যে স্ুন্দররূপে শিখিলেন। একদিন রাণীরা 
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পরামর্শ করিয়া ক্ষৌরকার্ধ্য করিবার জন্য স্ভদ্রাঙ্গীকে, 

মহারাজের নিকট পাঠাইয়া, দিলেন । বিন্দুসার স্ুভদ্রো্গীর 

কার্ষ্যে অতান্ত সন্ধৃষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমি তোমার কার্যে 

অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছি, তুমি কি চাহ বল, আমি তোমাকে 

তাহাই দিব।” স্থভদ্রাঙ্গী সুযোগ বুবিয়া নিজের ইচ্ছা 

জানাইলেন। রাজা প্রথমে তাহাকে নাপিতের "কন্যা মনে 

করিয়াছিলেন, কিন্ত্বু তাহার মুখে রাজরাণী হইবার ইচ্ছা 

শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন । তখন স্থভদ্রাঙ্গী রাজাকে নিজের 

পরিচয় দ্িলেন। রাজা রাণীদিগের সমস্ত মন্ত্রণা বুঝিতে পরি- 

'লেন। ব্রাক্গণের নিকট তিনি যে শপথ করিয়াছেন, তাহা মনে 

পড়িল। তিনি শুভদিন দেখিয়! স্ভদ্রাঙ্গীকে বিবাহ করিলেন । 

কিছুদিন পরে স্তৃভদ্রার্গীর একটী পুন্র সন্তান হইল। 

পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি পুর্ববে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, 

সমস্ত ভূলিয়া গেলেন; ,সেইজন্য, পুত্রের নাম অশোক 

রাখিলেন। রাজকুমার দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন না, 
তাহার প্রকৃতি উগ্র ছিল, ষে বস্ত পাইবার ইচ্ছা হইত, সম্মখে 

তাহা! না পাইলে তীহার ক্রোধের আর সীমা থাকিত না; 

সামান্য কারণে তিনি রাগ করিতেন, দীসদাসীগণের উপর 

উত্পাত করিতেন; তীহার ব্যবহারে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল 

এবং তীহাকে “গু” এই নূতন নাম দিল। - অশোক বয়ঃপ্রাপ্ত 

হইলে, একসময়ে তক্ষশিলার প্রজার! বিন্দুসারের অবাধ্য হইয়া 

উঠিয়াছিল, অশোক তাহাদিগকে দমন. করেন। মহারাজ 

বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে, তিনি মগধের রাজা ,হন। সুভত্রাঙ্গী 
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এতদিনে রাজমাতা হইলেন । অশোক উপগুগ্তাচার্য্যের নিকট, 

বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য তিনি 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তীহার ধর্মে মন দেখিয়া লোকে 
তাহাকে ধন্মাশোক' ও প্পরিয়দর্শা, এই নাম দিয়াছিল। তিনি, 
রাজ্যের নানা স্থানে রাজপথ নিন্মাণ ও পুক্ষরিণী খনন 
করান, মনুধ্য ও পশুদিগের চিকিৎসার জন্য চিকিওসালয় 

স্থাপন করেন । লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার রাজ্যের 

মধ্যে পর্বত গাত্রে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ ক্ষুদিয়া 

দেন। এইগুলিকে অশোকের অনুশাসন বলে । 

বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ 

বিক্রমাদিত্য মালবদেশের রাজ! ছিলেন । এই রাজ্য 

বিশ্ধ্য ও আরাবলী পর্ববতের মধ্যে ছিল। তাহার রাজধানীর 
নাম উজ্ভ্লিনী। তীহার, প্রকৃত .নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ; তিনি 

অনেক রাজ্য জয় করেন। তিনি বিদ্যার আদর ও সম্মান 

করিতেন । তাহার সভায় নয়জন পণ্ডিত ছিলেন, তাহাদিগকে 

নবরত্ব বলিত। বিক্রমাদিত্য একজন স্বিচারক রাজা 

ছিলেন। তিনি যে সিংহাসনে বসিয়া! বিচার করিতেন, তাহার 

নাম বত্রিশ সিংহাসন ছিল। এই বত্রিশ সিংহাঁসনের সম্বন্ধে 

একটা সুন্দর গল্প আছে । 

বিক্রম।দিত্যের মৃত্যু হইলে, চারি পাঁচশত বসরের মধ্যে 
তাহার রাজধানী বন জঙ্গলে পুর্ণ হইল! একদিন সেই বনে 
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কয়েকজন রাখাল বালক খেল! করিতেছিল। খেলা করিতে 

করিতে দুইজন বালক কলহ করিতে আরম্ভ করিল। রাখাল 

বালকগণের মধ্যে একজন রাঁজা হইল এবং এই দুইজন বালকের 

বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য একটা উচ্চ ম্ৃত্তিকাস্তপের উপর 

বিচার করিতে বসিল। অপর কতকগুলি লোক সেই স্থান 

দিয়া যাইতেছিল। তাহারা রাখালরাজার কিচার শুনিবার 

জন্য সেইখানে দাঁড়াইল। রাখালরাজ৷ এ দুইজন বালকের 

কথাবার্তা শুনিয়া! কাহার ন্যার কাহার অন্যায় মীমাংসা করিয়। দিল। 

তখন রাখাল রাজার বিচার দেখিয়া সকলে চমতকৃত হইল। 

এই কথ! সকলে শুনিতে পাইল; ক্রমে সেই রাখাঁল- 

রাজার নিকট বিচারের জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। 

সকলেই রাখালরাজার নিকট স্তববিচার পাইয়া সন্ভষ্ট হইয়া 

চলিয়া গেল। তখন ভোজরাজ উজ্জয়িনীর কিছু দূরে ধারা " 
নামক স্থানের রাজা ছিলেন; তিনি ও কিছুদিন পরে এই 

কথা শুনিতে পাইলেন । , তিনি তাহার অমাত্যগণকে ইহার 

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । একজন বৃদ্ধ অমাত্য উত্তর করিলেন, 

“মহারাজ ! এইখানে পূর্বেব রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী 
ছিল। আমার বিশ্বাস যে মৃত্তিকাস্ত,পের উপর বসিয়া রাখাল 

রাজ! বিচার করিতেছে, উহার নিন্সে রাজা বিক্রমাদিত্যের 

সিংহাসন রহিয়াছে । সেই স্থানের কোন গুণ না থাকিলে, সামান্য 

রাখাল বালক কখনই এরূপ স্থবিচার করিতে পারে না। 

র/জ! সেই স্থান খনন করিবার জন্য আদেশ করিলেন 

অবশেষে সেই স্থানে এক সিংহাসন পাওয়া গেল। তখন রাজার 
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আনন্দের সীম। রহিল না। তিনি মনে করিলেন, আমি এই 

নিংহাসনে বপিয়া স্থবিচার করিব । তিনি সেই সিংহাসন পরিষ্কার 

করিয়। রাজব।টাতে লইর! যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন । 

এ সিংহাসনের এক এক দিকে আট আট পুস্তলিকা এবং 
প্রত্যেক পুন্তলিকার হস্তে এক একটি প্রস্ফটিত পদ্মফুল ছিল । 
এই সকল প্ুুন্তলিকার এমন রূপ যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া 

যায়। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় না যে, তাহাদের 

জীবন নাই । 

শুভদিনে, গুভক্ষণে, রাজা সিংহাসনে বসিতে যাইতেছেন, 

এমন সময়ে বত্রিশটী পুক্তলিক। হাসিয়া উঠিল ; ভোজরাজ 

বিশ্মিত হইলেন। তাহারা একে একে বলিতে লাগিল, 

“মহারাজ! প্রথমে আমাদের কথার উত্তর দিয়া 

পরে সিংহাসনে বস্তুন। “আপনি কি এই সিংহাসনে 

বসিবার যোগ্য আপনি কি অন্য রাজাদের রাজ্য 

ও ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই? যাহ! 

অন্যায় বলিয়! জানিয়াছেন, এরূপ কার্ধ্য কি কখন করেন নাই ? 
আপনার মন কি বালকের ন্যায় পবিত্র ও নিষ্পাপ ১ আপনি কি 

একজন যোগ্যরাজ ?” বত্রিশদিনে বত্রিশটা পুস্তলিকা ভোজ- 

রাজকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অশেষ 

গুণ বর্ণনা করিল । দ্বাত্রিংশ পুন্তলিকা বলিল, “নি যে কার্যের 

উপযুক্ত নহেন, তিনি সে কাধ্য করিতে গেলে কেবল যে, সে কাষ্য 

সম্পন্ন করিতে পারেন নী এমন নহে, পুিবীর সকল লোকে 

তাহাকে শতমুখে নিন্দাও করিয়। থাকে । হে ভোজরাজ! 
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আণনার অনেক গুণ আছে সত্য, কিন্তু আপনার কতদুর 

পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা বিবেচনা না করিয়াই দেবতুলা মহারাজ' 
বিক্রমাদ্িত্যের এই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইসা 

অতি অন্যায় কম্ধ বলিতে হইবে ।৮ 

পুভ্তলিকার এইকথা শুনিয়া ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার 
ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং মন্ত্রীকে বলিঞ্জেন, “আমি 

এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহি; সুতরাং যে স্থানের 

সিংহাসন সেইখানেই রাখিয়া আইস ।” 

কালিদাস। 

রাঁজা বিক্রমাদ্িতযর সভায় নয়জন পণ্ডিত ছিলেন। তীহা- 

দিগকে নবরত্ব বলিত। তাহাদের নাঁম,_-কালিদাস, বর- 

রুচি, শঙ্কু, বেতালভট, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, ধদ্বন্তরি, অমরসিংহ 

ও বরাহমিহির। লোকমুখে গুন! যায়, কালিদাস বাল্যকালে 

অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন, লেখা পড়ায় তাহার কিছু মাত্র মন ছিল 

না। কিন্তু শেষে তিনিই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন । 

ক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের স্বখ্যাতি শুনিতে 

পাইয়া, তাহাকে তাহার সভাপগ্ডিত করিলেন, এবং 

কালিদাসই তাহার নবরত্বের শ্রেষ্ঠত্ব হইলেন । তাহার সম্বন্ধে 
একটা গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি, শুন। 

একদিন কালিদাদ আপন গৃহে বসিয়া. পুত্রকে পড়াইতে- 
ছেন; এমন সময়ে, রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে আসিলেন। 
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কালিদাস পুজ্রের পাঠবন্ধ করিয়া উঠিয়া াড়াইলেন এবং 
মহাসম্মান করিয়া রাজাকে বসাইলেন। রাজ! কালিদীসকে 

বলিলেন, “তোমার পুক্রকে পড়াও, পাঠ বন্ধ করিও না” কালি- 

দাসের ইচ্ছ। ছিলনা, কিন্তু কি করেন, রাজা! আদেশ করিতেছেন, 

স্বতরাং তিনি পুক্রকে পড়িতে বলিলেন। পুক্র পড়িল_ 
“স্বর্দেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পৃজ্যতে |” 

রাজা মনে করিলেন, কালিদাস মহাপগ্ডিত, আর আমি পণ্ডিত 

নহি, একজন রাজা । পণ্ডিত বাক্তির সম্মান সকল স্থানে; 

কিন্তু রাজার সম্মান কেবল নিজের দেশে ; কালিদাস পুক্ররকে 

পড়াইবার ছলে আমাকে এই শিক্ষা দিল। রাজা আর কিছু 

না বলিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; কালিদাস রাজার 

অপ্রিয় হইলেন । রাজা! আদেশ দিলেন, কালিদাসের সমস্ত ধন 

রাজ ভীগারে লইয়া আইস । কালিদাস মহাকষ্টে পড়িলেন ; 

তিনি স্ত্রীপুক্র লইয়া দেশত্যাগ করিলেন, এবং এদেশ ওদেশ 

করিয়। শেষে কর্ণাটরাঁজের নিকট গেলেন। কণাটের রাজা 

কালিদাসের পরিচয় পাইয়া তাহাকে যত্ব করিয়া নিজের সভায় 

রাখিলেন । 

এদ্রিকে রাজ। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে হারাইয়৷ মনের 

দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন । নানা স্থানে লোক পাঠ।ইলেন, 

কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না; তখন রাজা সন্্যাসীর, 

বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । শেয়ে কর্ণাট 

দেশে গিয়া কালিদাসের সন্ধান পাইলেন । * কিন্তু তখন রাজার, 

নিকট একটা বন্থমূল্য হীরকের অঙ্গুরী ব্যতীত আর কিছুই ছিল 
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না; তিনি উহ! একজন মণিকারের দোকানে বিক্রয় করিতে 

গেলেন। মণিকার একজন সন্ন্যাসীর নিকট বহুমূল্য হীরকের 

অঙ্গুরী দেখিয়া চোর মনে করিয়া নগরপালের নিকট 
তাহাকে লইয়া গেল। নগরপাল বিক্রমাদিত্কে তাড়না 

করিতে করিতে রাজার নিকট লইয়া গেল। কালিদাস রাজাকে 

চিনিতে পারিয়। কর্ণাটরাজের নিকট তাহার পরিক্যঞ় দিলেন । 

কর্ণাটরাজ বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত সন্মান করিলেন । তখন 

তাহার মনে পড়িল,__ 

“ম্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ববত্র পুজ্যতে |” 

হর্ষবদ্ধন | 

হষবদ্ধন কান্তকুব্জের রাজা ছিলেন। তিনি কান্তকুব্জের 

পুর্বেব ও পশ্চিমে অনেক ,রাজ্য জয় করেন। তাহার এক 

ভগিনী ছিলেন, তীশ্খার নাম রাজ্যশ্রী । হর্ষবর্ধনের ন্যায় ধাম্মিক 

রাজ। প্রায় দেখা যায় না। তোমরা এলাহাবাদের নাম শুনিয়াছ, 

এখানে গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতী এই তিন নদী মিলিত হইয়াছে । 

এইস্থানে হিন্দুদিগের প্রয়াগতীর্থ। হর্ষবদ্ধন প্রয়াগতীর্ঘে এক 

উত্সব করিতেন। উৎসবক্ষেত্রের নাম “সন্ভোষক্ষেত্র” ছিল। 

এই উৎসব ৭৫ দিন ধরিয়া হইত | হ্র্যবর্ধন বৌদ্ধ হইয়াছিলেন 
কিন্তু তিনি হিন্দ্রধন্্ ভাল বাসিতেন। সন্তভোষক্ষেত্রে এক 

প্রকাণ্ড মন্দির ছিল; প্রথমদিন সেই মন্দিরে বুদ্ধের মুক্তি, 
দ্বিতীয় দ্রিন বিষুঃ ও তৃতীয় দিন শিবের মুত্তি রাখিয়।৷ পুজা 
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করা হইত। রাশি রাশি বস্্, ও"রাশি রাশি ধন দান করিবার 
জন্য সেখানে সঞ্চিত খাকিত। 

পঁচাত্তর দিন ধরিয়া সহত্র সহজ্স লোককে প্রচুর দান করা 
হইত। দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় সকলে আসিয়া সন্তোষক্ষেত্রে দান 

লইয়া যাইত এবং উদ্রর পুর্ণ করিয়া! উত্তম উত্তম খা্দ্রবা ভক্ষণ 
করিত। 

চারিসহত্র বর্গফিট ভূমি বাপিয়া এই সন্তোষক্ষেত্র ছিল। 
ইহার চতুর্দিকে গোলাপফুলের গাছে বেষ্টিত ; তাহার চতু- 
স্পার্থে বৃহত্ড বৃহৎ কক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য কার্পাস এবং রেশমের 

মূল্যবান বন্্ সকল, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাশি রাশি সঞ্চিত 

থাঁকিত ; ভোজন গৃহ সকল বাজারের দোকানের মত শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া! বাধা হইত। এক এক গৃহে সহত্র লোক বসিয়া একে- 

ৰারে ভোজন করিতে পারিত। দস্থ্যতস্করে এই সকল ধনরত্ব লুট 
পাট করিয়া লইয়া যাইতে না পারে, সেইজনা প্রুবপতু নামে 

এক রাজা, আসামের রাজপুত্র এবং হষবদ্ধন নিজে সৈন্য লইয়া 
চতুর্দিক রক্ষা করিতেন । 

উৎসবের শেষদিনে হর্ষব্দন নিজের বহুমুল্য পরিচ্ছদ, 

মণি, মুক্তা, হীরকের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া সেই সকল 

দরিদ্রদিগকে দান করিতেন । তখন রাজ্যপ্রী তাহাকে একখানি 
চিন্নবস্্ আনিয়া দিতেন । হর্ষবদ্ধন ছিন্ন বান্দর পরিধান 

করিয়া, করজোড়ে সকলের সম্মুখে বলিতেন, “আজ, জামি 

ধন্য ; আজ আমার এত ধনরত্ব সমস্ত সার্থক ; আত আমার 

রাজা হওয়! সার্থক; ধন রত্বের ভাবনা আজ আমার ঘুচিল। 
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আবার দান করিবার জন্য আমি ধন রত্ব সঞ্চয় করিব ।” 

আহা ! এমন রাজার কথ! কেহ কি কখন শুনিয়াছ ? ] 

হরষবর্ধনের অন্য নাম শিলাদিত্য । তিনি ভারতের শেষ 

হিন্দু সম্রাট । 

হাসান ও হুসেন । 

মুসলমানেরা মহন্মদের শিষ্য । আরবদেশে তাহার জন্ম 

হয় । মহন্মদের এক কন্যা ছিলেন, তাহার নাম ফাতেমা ; 

আলির সহিত তাহার বিবাহ হয়। ফাতেমার দুই পুত্র হাসান 

ও হুসেন। মহন্মদ্ধের স্ত্রীর নাম আয়েসা, তাহার শ্বশুরের 

নাম আবুবেকর । মহম্মদের মৃতু হইলে, অনেক ভক্ত আবু- 

বেকরকে এবং আর এক দল আলিকে খলিফা করিতে চাহিল। 

এইরূপে মুসলমানদিগের দুই দল হইল-_স্থনমি ও সিয়া। 

আবুবেকরের পর ওমার, তগুপ্রে, ওস্মান খলিফা হন। 

শেষে আলি মদিনায় খলিফ। হইলেন । তখন মহল্মদের স্ত্রী 

আরেস! জীবিত ছিলেন । মাবিয়া নামে মহন্মদের একজন শিষ্য 

তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্ত দেখাইয়া বাধ্য করিল। সে 

দ্রামস্কসে আপনাকে খলিফা বলিয়া প্রচার করিল; মাবিয়া 

ক্রমে দুবৃ্ত হইয়া উঠিল । মিশরদেশ আলির রাজ্যমধ্যে ছিল, 

সে তাহা! অধিকার করিল। তখন আলি তাহার সহিত 
যুদ্ধ করিতে উদ্যত হুইলেন। দেই সময়ে মাবিয়া কৌশল 
করিয়া আলিকে গোপনে হত্যা! করিল। আলি ধাশ্মিক 



€& ৩০ ) 

'লোক ছিলেন, তাহাকে গোপনে হত্যা করার জন্য মাবিয়ার 

দলের অনেক লোক তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ত 
করিল। তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল এবং কিছু 

দিন পরে সে প্রাণত্যাগ করিল। আলির মৃত্যুর পর 
হাসান মদ্দিনার খলিফা হইয়াছিলেন। এখন মাবিয়ার পুত্র 
এজিদ্ দানস্কসের খলিফা হইল। তাহার আদেশে তাহার 

দলের একব্যক্তি গোপনে বিষপান করাইয়া হাসানকে হত্যা 

করিল। তখন হুসেন মদিনায় খলিফা হইলেন, এজিদ ক্রমে 

প্রবল হইয়! উঠিল; “হুসেন তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করুন, 

এই কথ! বলিয়া! সে তাহার নিকট লোক পাঠাইল। হুসেন 

বলিলেন, “সে ধান্মিক হইলে তাহাকে খলিফা বলিয় স্বীকার 

করিতে পারিতাম, কিন্তু সে ছুবুত্ত;, সতত অন্যায় কার্যে 

রত, স্থতরাং তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না” 

এই কথা শুনিয়া এজিদের অত্যন্ত ক্রোধ হইল । সে হুসেনের 

সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিল । ফোরাৎ নদীর তীরে 

কার্ববালা নামক স্থানে ছুসেনের সহিত এজিদের এক ভয়ানক 
যুদ্ধ হইল। এই ফোরাৎ নদীর শেষে ইউফেটিস নাম 
হইয়াছে । এইরূপ শুন৷ যায় যে, হুসেন ও তাহার সৈন্যের! 

যাহাতে জল পান করিতে না পারে, সেই জন্য এজিদ ফোরাৎ 

নদীর জলন্োত বন্ধ করিয়! দেয়। হুসেন দশদিন অনা- 

হারে ও তৃষ্তায় ক্লেশ পইয়া কার্ববালার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 

হাসান ও. হুসেনের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার জন্য মুসলমানদ্দিগের 
মহরম পর্বব হইয়া থাকে । ্ 
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তোমরা মুসলমানদিগের মহরমপর্বব দেখিয়াছ ? কত 

মশাল ঘুরান হয়, লাঠি ও তরবাল খেলা হয় এবং কত তাজিয়া 
বাহির হয়। ভক্ত মুসলমানের! মারিয়া পাঠ করেন। পড়িতে 
পড়িতে একটু বিশ্রাম করেন; সেই সময়ে সকলে “হাসান 

হুসেন” বলিয়া বর্ষে করাঘাত করেন। "বারদিন ধরিয়া 
মুসলমানদের এই উৎসব হয়। ধনী মুসলমানগণ দ্দরিদ্রদিগকে 
প্রচুর খাদ্য ও ধন দান করেন । 

ডাহির | 

ডাহির সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন। আরবদেশে তখন 

ওয়ালিদ খলিফা ছিল। তাহার সময়ে সিন্ধুদেশে দেওয়াল 

নামে একটা বন্দরে আরবদিগের একখানি জাহাজ বাণিজ্য 
করিতে আসিয়াছিল। ূ 

তখন এই দেশে দস্ত্যুর অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। দন্থ্যরা 
এ জাহাজের বাণিজ্যত্রব্য লুটপাট করিয়া লইয়া গেল। 
আরবেরা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না, তাহাদিগের বিস্তর 
ক্ষতি হইল । 

সেই সময়ে হেজাজ পারস্তের রাজা ছিলেন। তিনি 

ডাহিরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে আরবদিগের ক্ষতি 
পুরণ করিতে হইবে। ডাহির বলিলেন, “যেখানে জাহাজ লুট 
হইয়াছে সে স্থান'আমার রাজ্যের মধ্যে নৃে ; স্ৃতরাং আমি 

ক্ষতি পুরণ করিব না 
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হেজাজ তাহার জামাত! বিন কাশিমকে যুদ্ধ করিবার জন্য 
'পাঠাইয়া দিলেন। সিন্ধুদেশে জাঠনামে একজাতি বাস করিত; 
তাহারা গোপনে কাশিমের সঙ্গে যোগ দ্িল। ডাহিরের 
সহিত মুসলমানদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই 

যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইলেন। তাহার ছুই পুত্র প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিয়া শেষে পরাজিত হইয়া চিতোরের দিকে পলায়ন 

করিলেন । ডাহিরের স্ত্রী এবং তাহার পুত্রবধূ মুসলমানদিগের 

সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া! প্রাণত্যাগ করেন । ডাহি 

রের ভগিনী একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইলেন । শেষে রাজ- 

পুরীর অন্যান্য স্্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে 

ঝাপ দিলেন। শুনা যায়, ভাহ্িরের ছুই কন্ত। সুধ্য ও পরিমল 

ইচ্ছা করিয়া ধরা দেন। কাশিম গ্াহাদিগকে খলিফা 

ওয়ালিদের নিকট পাঠাইয়া দের । খলিফা তাহাদিগকে বিবাহ 

করিতে চাহিলে, সুর্য বলিলেন, “আমরা রাজার বন্যা, 
আপনি বোগদাদের স্থলতান, আপনাকে বিবাহ করিতে আমাদের 

আপত্তি কি? কিন্তু বিবাহের পর্বে আমাদের একটা পণ 

আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে । কাশিম আমাদিগকে বন্দী 

করিবার পর বিবাহ করিতে চায়; তখন আমি তাহাকে বলিলাম 

আমরা রাজার কন্যা, স্বলত।নকে বিবাহ করিতে পারি; তুমি 

তাহার একজন সেনাপতি, তোম।কে কিরূপ করিয়া বিবাহ করিব ? 

কাশিম ক্রোধবশে আমাদিগকে অত্যন্ত পীড়ন করে। আমরা 

তাহার অত্যাচার সহ করিতে ন1 পারিয়া গ্লেষে বলিলাম দেখ 
তুমি যদি বলপুর্ববক আমাদিগকে বিবাহ কর, আমর। যে কোন 
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উপায়ে স্থলতানের নিকট একথা জানাইব, তখন তোমার, 

নিস্তার নাই । কিন্তু বদি তুমি আমাদিগকে কুলতানের নিকট 

পাঠাইয়। দাও, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সিন্ধু 
দেশের রাজা করিয়! দিতে পারেন। জানি না, কাশিম কি 
ভাবিয়া আমাদের কথায় সম্মত হইল। আমরা এই কৌশল 

করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে আঁপাঁন, কাশিম 

আমাদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার শাস্তি 

বিধান করুন|” স্থলতান রাজকন্তাদ্য়ের অত্যন্ত প্রশংসা 

করিলেন । শেষে কাশিমকে চন্ম মশকে পুরিয়! মুখবন্ধ করিয়। 

বোগদাদে পাঠাইবার জন্য আদেশ দিলেন। স্থলতানের 

আদেশ মত কার্য্য হইল । পথেই কাশিমের মৃত্যু হয় । কাশিমের 
স্থতদেহ স্থলতানের নিকট নীত হইলে, রাজকন্যা সূর্ধ্য 

বলিলেন, “কাশিম আমাদিগকে বন্দী করিবার পর মাতার 

ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছে. কোনরূপ অত্যাচার করে 

নাই, কিন্তু এই কাশিম, আমার পিতার রাজ্য নষ্ট 

করিয়াছে, আমার পিতামাতা আত্ীয়ম্বজন সকলকে বধ 

করিয়াছে, দুষ্টের উচিত শাস্তি হইল। আমরা হিন্দু 
জীতি, রাজার কন্যা, সত্য বই মিথ্যা জানি না, সত্যের জন্য 

প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু আপনার নিকট মিথ্যাকথ! বলিয়াছি, 

এই পাপের এক মাত্র শাস্তি আমাদের . প্রাণদণ্ড, আপনি 

সেই দণ্ড বিধান করুন ; আমার! হাসিতে হাসিতে ত্বর্গে চলিয়া 
যাই। আর আপনাকেও ধিক্, যে আপনি স্ট্রীলোকের কথায় 

বিশ্বাস করিয়| আপনার একজন প্রধান সেনাপতির প্রাণ 
৩ 
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বধ করিলেন 1” সুলতান রাজকন্যার কথা শুনিয়া ক্রোধে 

জ্বলিয়া উঠিলেন। শেষে তাহাদিগকে একটা গৃহে আবদ্ধ রাখিতে 

আদেশ করিলেন। এই গৃহেই রুদ্ধ থাকিয়া সূর্যযও পরিমল 
দেবী প্রাণ ত্যাগ করেন । 

আদিশূর ও রানীচন্দ্রমুখী । 

আদিশুর গৌড়ের রাজা ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজ। 
চন্দ্রকেতুর কন্যাকে বিবাহ করেন ; তাহার নাম চন্দ্রমুখী। 

এক সময়ে আদিশুরের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হেতু শস্য জন্মিতে 
পারিল না, ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; রাজ্যের মধ্যে 

হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন রাণী চন্দ্রমুখী আদিশুরকে 
বলিলেন, “দেখ রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। সদ ব্রাহ্মণ 

দ্বারা যাগ যজ্ঞ কর, তাহা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল হইবে ।” 
তখন বাঙ্গালা দেশে সদ ব্রাহ্মণ ছিলেন না । যে সকল ব্রাহ্মণ 

ছিলেন, তাহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াঁছিল। 

তখন কান্যকুব্জে অনেক সদ্ ব্রাহ্মণ বাসকরিতেন ; তাহারা যেমন 

জ্ানী ছিলেন, তেমনি তীহাদের আচার ব্যবহার ও উত্তম ছিল। 

আদিশুর তাহার শ্বশুর চন্দ্রকেতৃকে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা জানাই- 

লেন। তিনি পাঁচজন স্পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়। দিলেন, তাহার! 

আসিয়া যজ্ঞ করিলে, রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইল। 
রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাক্ষণদিগকে প্রচুর অর্থ দিলেন। 
ব্রাঙ্মণের৷ দেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাহারা অনেক অর্থ 
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পাইয়াছেন শুনিয়া প্রতিবেশী ব্রহ্ষণদিগের ঈর্ধযা হইল । তাহার! 

বলিলেন, “তোমরা বৈদ্ভরাজার পুরোহিতের কাধ্য করিয়াছ ; 
তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিবনা |» তখন 
তাহার! রাজা চন্দ্রকেতুকে সমস্ত কথা বলিলেন । তিনি ব্রাহ্মণ- 

দিগের মধ্যে গোলযোগ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
তাহাতে কোন ফল হইল না। তৎপরে সেই ম্পঞ্চ ব্রাহ্মণ 

দাসদাসী লইয়া নৌকাপথে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন । আদিশুরের 

অত্যন্ত আনন্দ হইল; তিনি গঙ্গা ও মভানন্দা নদীর মিলন 

স্থানে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম দিলেন। 

তাহাদিগের বাসের জন্য গুহ প্রস্তুত করাইয়া! দিলেন । 

তাহাদের বাসগৃহের নিকটেই দাসদাসীদিগের বাসস্থান নিদিষ্ট 
হইল । বাঙ্গালাদেশে যে সকল ব্রাহ্ধণ দেখিতে পাও, তাহারা 

ইহাদিগের সন্তান সন্ততি | 

কান্যকুজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন, তাহাদের নাম__ 
ভট্টনারায়ণ, শ্ত্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। কেহ কেহ বলেন 
যে, তাহাদের নাম, ক্ষিতিশ, মেধাতিথি, স্ুধানিধি, সৌভরি 
ও বীতরাগ। তাহাদের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙগদেশে 

আসিয়াছিলেন, তাহাদের নাম,_-মকরন্দ ঘোষ, দাশরখি বস্থ, 

বিরাটগুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। বাঙ্গালার 

কায়স্থগণ ই'হাদেরই সস্তানসস্ততি । 
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সবুক্তগিন | 

সবুক্তগিন আফগানিস্থানের রীজা ছিলেন। তোমর! যে 
কাবুলীদিগকে পথে ঘাটে দেখ, উহারা আফগানিস্থানের 

লোক । সবুক্তগিন দরিদ্রের পুক্র ছিলেন; বাল্যকালে তিনি 

অশ্বারোহণে* চতুদ্দিকে শিকার করিতে বাহির হইতেন। 
একদিন শিকারে গিয়৷ দেখিলেন, একটা স্থন্দর হরিণশাবক তাহার 

মাতার সহিত ভ্রমণ করিতেছে। সবুক্তগিন কৌশল করিয়৷ 
হরিণ শাবকটাকে ধরিলেন; এবং তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া 

তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়। চলিলেন। কিন্তু হরিণী কাতর 

তাবে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে পশ্চাখ পশ্চা 

চলিল; তাহা দেখিয়! তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি 
হরিণশাবকের বন্ধনমোচন করিয়! দিলেন ; হরিণীর অত্যন্ত 

আনন্দ হইল। সে শাবকটাকে সঙ্গে লইয়া! এরূপ ভাবে 
সবুক্তগিনের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল যে, তাহার 

সেই ভাব দেখিয়া তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, 
যেন হরিণী আনন্দে তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছে। 

সেই দিন রাত্রে সবুক্তগিন স্বপ্ধে দেখিলেন যে, স্বয়ং মহম্মদ 
তীহার নিকটে আসিয়। বলিতেছেন, “ওহে আমীর,তুমি আজ 

হরিণশিশুর উপর ষে দয়া দেখাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বর তোমার 

উপর সন্ভষ্ট হইয়াছেন, তুমি নিশ্চয়ই রাজা হইবে। কিন্ত্র এই 
কথ! মনে রাখিও, যৈন তোমার প্রজাগণের উপর এইরূপ দয়া 
দেখাইতে পরাধ্ুখ না হও; কারণ দয়াই রাজার শ্রেষ্ঠ গুণ। 
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রাজার! যতদিন বাঁচিয়া৷ থাকেন, আর তাহাদের স্ৃত্যুর পরও 

তাহারা এই দয়া গুণেরই ফল ভোগ করিয়া থাকেন ।” 

পরে সবৃক্তগিনের সহিত আফগানিস্থানের রাজকন্যার বিবাহ 
হইল। তিনি শেষে নিজে আফগানিস্থানের স্থলতান হইলেন । 

তাহার একটা পুক্র হইল; মহম্মদের নামানুসারে তীহার নাম 
মামুদ রাখিলেন। সবুক্তগিন পঞ্জীবের রাজপুত "রাজাদিগের 
সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

স্থলতান মামুদ । 

মামুদ গজনীর রাজা ছিলেন। তিনি সপ্তদশবার ভারতবর্ষ 
জয় করিতে আগমন করেন। মামুদ হিন্দুদিগের অনেক 
দেবমন্দির লুণ্টন করেন; অনেক দেবমুস্তিও ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার অশেষ .গুণ ছিল; তিনি লেখাপড়ার 
আদর করিতেন, ধাঁহারা বিদ্বান, তাহ!দিগকে সম্মান করিতেন । 

তাহার সভায় পারস্য দেশের একজন কবি ছিলেন, তাহার 

নাম ফার্দ্সী; তিনি একখানি স্থবৃহত পুস্তক. লিখেন, সেই 

পুস্তকে যি সহস্র শ্লোক ছিল, মামুদ তাহাকে শেষে একলক্ষ 
স্বরণমুদ্র৷ পুরক্ষার দিয়াছিলেন । 

একদিন এক বৃদ্ধা কাদিতে কাদিতে তাহার নিকটে আসিয়া 

উপস্থিতহয়। সে বলিল, “দ্যগণ পারস্য দেশের মরুভূমিতে 
তাহার পুক্রকে হত্যা করিয়াছে” । মামুদ শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখ 
প্রকাশ করিলেন।, বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “তাহার 
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রাজধানী হইতে পারস্য অনেক দূরে; সুতরাং সেখানকার 
দন্থ্যদিগকে দমন করা অতিশয় কঠিন।” তখন বৃদ্ধা ক্রোধে 
বলিল, “মহারাজ ! আপনি পারস্য রাজ্য জয় করিয়াছেন কেন ? 

যতটুকু রাজ্য আপনি ভাল করিয়া শাসন করিতে পারিবেন, 

ততটুকু রাজ্য জয় করিবেন ; অধিক রাজ্য জয় করিবেন না 1” 
বৃদ্ধার কা শুনিয়া মামুদ অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন ; তিনি 
তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে প্রচুর অর্থ দিলেন। একদল সৈম্ পারস্তের 
মরুভূমিতে পাঠাইয়া দিয়া, দস্থ্যগণ বণিকদিগকে যাহাতে 
হত্যা করিতে না পারে, তাহাদের ধনরত্ব লুন করিতে ন! 
পারে, তাহার স্তুব্যবস্থা করিয়া! দিলেন । মামুদ সত্য কথার 

সম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন ; দেখিলে ত, বৃদ্ধার উচিত 

কথায় কেমন সন্তুষ্ট হইলেন। 

শুন! যায়, এক সময়ে মামুদ গজনীর পশ্চিম ভাগে ভয়ানক 

অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন । .তাহার সৈন্যের প্রজাদিগের 

শশ্য কাটিয়া, গৃহ দগ্ধ করিয়া, পালিত পশু সকল বল পুর্ববক 
লইয়। যাইতে লাগিল । 

মামুদের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিন তাহার অত্যাচার 

নিবারণ করিবার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। একদিন 

তিনি মামুদকে বলিলেন যে, “মহারাজ! আমি এক সময়ে 
এক পীরের উপর দয়! দেখাইয়াছিলাম ; গীর সন্তুষ্ট হইয়া 

আমাকে একটা বিষয় শৈখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি 
পাখীর কথ! বুঝিতে পারি ।” মামুদ্ধ শুনিয়া একটু বিস্মিত 

হইলেন। 
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পরদিন মামুদ শিকারে চলিলেন, সঙ্গে সেই মন্ত্রী 
ছিলেন। কিছুদূর গমন করিলে মামুদ দেখিলেন, একটা বৃক্ষ 

ছুইটী পেচক বসিয়া! যেন পরস্পর কি বলিতেছে। মামুদ তখন 
মন্ত্রীকে বলিলেন, “তুমি যে কাল বলিয়াছিলে পাখীর কথা 

বুঝিতে পার, এখন বল দেখি, এই ছুইটী পেচক পরস্পর কি 
বলিতেছে ?৮ তখন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, “মহারাল্ল ! সে কথা 

আপনার শুনিবার যোগ্য নহে ।” 

মামুদ মন্ত্রীকে বলিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই-_তুমি 

নির্ভয়ে বল।” মন্ত্রী বলিলেন, “দেখুন মহারাজ ! এই দুইটা 
পাখীর মধ্যে একটার এক পুত্র ও অপরটার এক 
কন্তা আছে । যাহার কন্যা আছে, সে অপরটাকে বলিতেছে, 
“আমি তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্তার বিবাহ দিতে সম্মত 
আছি ; কিন্ত্ত জনশৃন্য পঞ্চাশ খানি গ্রাম আমার কন্যাকে যৌতুক 
দিতে হইবে ।” যাহার পুত্র,সে হাসিয়া বলিতেছে, “তাহাতে 

আর বাধা কি আছে ১ আমাদের সুলতান মামুদ কিছুকাল 

জীবিত থাকিলে, তুমি যে যৌতুক চাহিতেছ, তাহার দশগুণ 
যৌতুক দিতে পারিব 1” 

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মামুদের জ্ভান হইল, তিনি মন্ত্রীর 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তদবধি মামুদ আর কোন 

গ্রাম ধ্বংস করেন নাই । 
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বিজয়সেন ও রাণাপ্রভাবতী | 

আদিশুরের বংশে চন্দ্রসেন নামে একজন রাজা হন। চন্দ্র 

'সেনের পুত্র ছিল না, একমাত্র কন্যা ; কন্যার নাম প্রভাবতী । 

চন্দ্রসেন, বিজয়সেনের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ দিলেন। 

বিজয়সেনের সংসারে মন ছিল না; তিনি বপতপে অনেক 

সময় কাটাইতেন। চন্দ্রসেনের ইচ্ছা জামাতা রাজকার্ধ্য 

দেখেন; তিনি জামাতাকে ইহার জন্য অনেক বার অনেক 

বুঝাইয়া বলিলেন । বিজয়সেন উত্তর করিলেন, “আমার সংসারে 

মন নাই, আমি সংসারের কোন কাজ কন্দন দেখিতে পারিব না । 

আমি রাজারও পুক্র নহি ; স্তরাং রাজকার্্য না করিলে আমার 

কোন পাপ হইবে না। আপনার মৃত্যুর পর, আমি আপনার 

রাজ্যেরও কোন আশা রাখি না। আপনার দৌহিত্র হইলে, সেই 
রাজকাঁধ্য দেখিবে ; তখন তাহাকে এই সকল উপদেশ দিবেন |” 

এই কথা শুনিয়া রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হইল । তিনি বলিলেন, 

“তোমার সংসারে মন নাই, কিন্তু তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, 

তোমার নিজের জন্য অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন ; যদি তুমি কোন কম্ম 
না করিয়া অন্যের নিকট হইতে এই সকল লও, তাহ! হইলে 

তাহাও একরূপ চুরি করা হয়।” এই কথ! শুনিয়৷ বিজয়সেন 
ক্রোধে বলিলেন, “আমি আজ হইতে আর অন্যের অন্ন গ্রহণ 

করিব না, অন্যের গৃহে বাস করিব না, অন্যের দেয় বন্ত্র পরিধান 
করিব না; এই কথা" বলিয়া সন্নাসীবেশে, গল্গাতীরে চলিয়া 
গলেন। শ্বশুর শাশুড়ী বিস্তর বলিলেন, কিন্ত্ত বিজয়সেন 
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সে সকল কথা শুনিলেন না। প্রভাবতীও বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 

চলিলেন ৷ বিজয় প্রভাবতীকে বলিলেন, “তুমি কোথায় যাইতেছ ? 
প্রভাবতী উত্তর করিলেন, “তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তোমার 

সঙ্গে সঙ্গে যাইব।" বিজয় বলিলেন, “তুমি রাজার কন্যা, তুমি কি 

আমার সঙ্গে কষ্ট সহিতে পারিবে ?৮ প্রভাবতী উত্তর 

করিলেন, “স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা ; ব্বামীর সেবা 

করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর স্থখের বিষয় কি আছে? তুমি 

এখানে ছিলে, সেজন্য তোমার সঙ্গে আমিও এখানে ছিলাম। এখন 

তুমি এখান হইতে চলিয়৷ যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে 

যাইতেছি। হয় আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে দাও, না হয় 

আমাকে মারিয়া ফেল। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে 

পারিবনা 1৮ বিজয় প্রভাবতীকে বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তোমার 

পিতা যে সকল অলঙ্কার তোমায় দিয়াছেন, সেগুলি খুলিয়া ফেল । 

প্রভাবতী শীখাওখাড়, রাখিয়াআর সকল গহনা খুলিয়া ফেলিলেন। 

ইহা দেখিয়া বিজয় আনন্দে বলিলেন, “এখন জানিলাম, তুমি 

আমার সাধবী স্ত্রী; তুমি আমার সঙ্গে চল।” প্রভাবতী 

স্বামীর পশ্চাু পশ্চা চলিলেন। বিজয় গঙ্গাতীরে একখানি 

কুটার নিশ্াণ করিয়া প্রভাবতীকে লইয়া সেইখানে বাঁস করিতে 

লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন বন হইতে ফল, মূল, কান্ট আনিয়া 

বাজারে বিক্রয় করিতেন, তাহাতেই তীহাদের সংসার চলিত । 

অন্য সময়ে জপ তপ করিতেন। রাজা! ও রাণী গোপনে প্রভাবতীকে 

সাহায্য করিতে চাহিলেন। প্রভাবতী বলিয়া পাঠাইলেন, “একথা 

আমার স্বামী জানিতে পারিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন । যি 
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আপনাদের নিতান্ত সাহায্য করিবার ইচ্ছা! হইয়! থাকে, তাহা 

হইলে আমার স্বামী যে সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া 
যান, সেগুলি বদি অধিক মুল্য আপনারা ক্রয় করেন, তাহা 
হইলে আমাদিগকে সাহাযা করা হইবে, অথচ আমার স্বামীও 
রুষ্ট হইবেন না” রাজা ও রাণী প্রভাবতীর কথামত কার্য্য করিতে 
লাগিলেন।* ক্রমে বিজয়ের এক পুত্র হইল। তিনি পুত্রের 
নাম “বল্লাল' রাখিলেন ৷ 

বল্লালের বয়স যখন চৌদ্দবসর তখন চন্দ্রসেনের কঠিন গীড়া 

হইল); তিনি বল্লাল ও প্রভাবতীকে দেখিতে চাহিলেন । 

বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়কে সেকথা জানাইলেন ; বিজয় কোন 
বাধ! দিলেন না। প্রভাবতী পুক্রকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে গেলেন 

এবং পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। চন্দ্রসেন বলিলেন, 

“মা, হোমার কি দোষ যে আমি তোমায় ক্ষমা করিব ? 

তুমি ষে সকল সুখ তাগ করিয়া স্বামীর সেবার জন্য তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছ ইহা ত পরম সুখের কথা । তোমার একটা 
পুত্র সন্তান হইয়াছে, এ আনন্দ রাখিবার আমার স্থান নাই । 

আর বিজয় যে তোমাদিগকে এখানে আসিতে দিয়াছে,ইহাতে যে 
আমার কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা মুখে বলিয়া শেষ করিতে 

পারি না। আমার ম্বৃতা হইলে, বল্লপ।লই রাজা! হইবে ।” ইহার 
কিছুদিন পরে চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইল। বল্লাল গৌড়ের রাজা 

হইলেন। আদিশুর কান্কুজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাঙ্মণ আনাইয়া 

গঙ্গাতীরে বাঁস করা ইয়াছিলেন, তাহাদের অনেক সম্তানসম্ভতি 

হইয়াছিল। .বল্লাল তীহাদের মধ্যে ষাঁহাদদের আচার, 
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বিনয়, বিদ্ভা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠ।, শান্তি, তপ ও দান এই 
নয়গুণ আছে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে কুলীন উপাধি 

দিলেন; আর ধাহাদের ছয়টা গুণ ছিল, তাহাদিগকে সিদ্ধ 

শ্রোত্রিয়, আর সকলকে কষ্ট শ্রোত্রিয় এই উপাধি দিয়াছিলেন । 

বল্লাল কারস্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বন্থ, গুহ ও মিত্রদিগকে 

কুলীন ও দত্তদিগকে মৌলিক উপাধি দেন। 

পৃর্থীরাজ ও সংযুক্ত! । 

অনঙ্গপাল নামে দিল্লীর এক সম্রাট ছিলেন। আজ- 

মীরের রাজা সোমেশ্বর তীহার অত্যন্ত বাধ্য হন। একটা 
মহাযুদ্ধে তিনি অনঙ্গপালকে সাহাধ্য কবিয়াছিলেন। এই 

উপকার স্মরণ করিয়া তিনি সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্যার 

বিবাহ দেন। সেই কন্যার গর্ভে সোমেশ্বরের এক পুজ্র জন্মে ; 
তাহার নাম পুর্থীরাজ। অনন্পপালের আর একটা কন্যা ছিল ; 
কান্যকুব্সের রাজা বিজয়পালের সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

সেই কন্য।র গর্ভে জয়চাদ জন্মগ্রহণ করেন। পৃর্থীরাজ ও জয়চাদ 
উভয়ে অনঙ্গপালের দৌহিত্র ; উভয়েই মাতামহের সমান যত, 
সমান স্মেহে ও সমান আদরে পালিত । কিন্তু জয়চাদের ভাগ্য 

পৃ্থীরাজের ন্যায় স্থপ্রসন্ন হইয়া! উঠে নাই। 
পৃ্থীরাজের বয়স যখন আটবগুসর, সেই সময়ে অনঙ্গপালের 

সবত্যু হয়। মৃত্যুর পুর্বেবেই তিনি .পুর্থীরাজকে দিল্লীর 
সম্রাট করিয়া বান। মাতামহের এই ব্যবহারে পুর্থীরাজের প্রতি 
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জয়চন্দ্রের ঈর্ধ্যা জম্মিল। তিনি পূর্থীরাজকে দিল্লীর সম্রাট: 
বলিয়া স্বীকার করিলেন না । দেশে, দেশে, সর্বত্র, সকলের 
সম্যখে জয়চন্দ্র আপনাকেই সম্রাট বলিয়া পরিচয় দিতে লাগি. 
লেন। শেষে সম্রাট উপাধি লাভ করিবার জন্য একটী রাজ- 
সুয় যন করেন। তিনি দেশ বিদেশের রাজাদিগকে 
নিমন্ত্রণ কথিয়া পাঠাইলেন,_-সকল রাজাকেই নেই যজ্ে 
আসিতে হইবে এবং তাহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। যজ্ঞ শেষ হইলে, জয়চন্দের কন্তা সংযুক্তা সেই রাজা- 
দিগের মধ্যে যিনি মনোমত হইবেন, তাহাকে বিবাহ করিবেন। 
পৃর্ীরাজকে জয়চন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । 

পৃর্ীরাজ জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দর 
ক্রোধে পৃর্থীরাজের এক বিশ্রী মৃত্তি গড়াইয়া দ্বারদেশে রাখিয়া 
দিলেন। যঙ্ভ্ধ শেষ হইলে সংযুক্ত পতিবরণ করিবার জন্য 
সভায় আসিলেন। তিনি আগ্রেই পূর্থীরাজের গুণের কথা 
শুনিয়াছিলেন, সভায় আসিয়া আর কোন রাজার প্রতি 
চাহিয়াও দেখিলেন না। দ্বারদেশে পৃরথীরাজের যে বিশ্রী 
মুর্থি ছিল, তাহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন । 

পৃর্থীরাজ এই সংবাদ পাইয়। কান্কুক্জে গমন করিলেন এবং 
রাজকুমারী সংযুক্তাকে নিজের অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া তৎক্ষণাৎ 
তথা হইতে চলিয়া আসিলেন ৷ জয়চন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন ; 
কিরূপে এই অপমানের শোধ লইবেন, মনে মনে তাহার উপায় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, ইহার কিছুকাল পরে 
নাগরকেট নামক স্থানে মৃত্তিকার নিন্ে সাতকোটা স্বণ. 
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সুদ্রা পাওয়।৷ যায়। পৃর্থীরাজ সেই সকল মুদ্রা লইতে চাহিলে, 
জয়চন্দ্র বাধ! দিলেন। বালক বালিকাগণ ! তোমরা! গজনী ও 
পারস্য রাজ্যের নাম পূর্বে শুনিয়া ; এ ছুই রাজ্যের মধ্যে 
ঘোর নামে একটা রাজ্য ছিল। মহল্মদঘোরী সেখানকার একজন 
প্রবল রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্র দেখিলেন, একাকী পৃর্থীরাজকে 
বাধাদিলে কোন ফল হইবে না, তখন তিনি মহঞ্মদঘোরীকে 

দিল্লী জয়করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন, মহল্মদঘোরীও 

জয়চন্দ্রের পরামর্শে দিল্লী জয় করিবার জন্য অনেক সৈন্য 
লইয়া আসিলেন। চিতোরের রাজা সমরসিংহের সহিত 

পৃহ্থীরাজের ভগিনী পৃথার বিবাহ হইয়াছিল। সমরসিংহ 
একজন বীর ছিলেন; তিনি পৃর্থীরাজের সহিত যোগ দিলেন । 
পৃর্থীরাজ ও সমরসিংহ মহম্মদঘোরীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ 
করিলেন; সেই যুদ্ধে তাহাদের জয় হইল। মহম্মদঘোরী 

অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া৷ দেশে ফিরিয়া গেলেন, নাগরকোটের 
সেই সাতকোটা ন্বর্ণ মুদ্রা, এখন পৃর্থীরাজ লইলেন এবং 
সমরসিংহের পরামর্শে সেই. সমস্ত মুদ্রা সৈন্যদিগকে পুরস্কার 
দিলেন । 

ছুই বসর পরে মহণখদঘোরী পুনরায় অনেক সৈন্য লইয়া 
দিল্লীজয় করিতে আসিলেন। জয়চন্দর গোপনে মহন্মদঘোরীর 

সহিত যোগ দ্িলেন। থানেশ্বরের নিকট কাগ্গার নদীর তীরে 

নারায়ণ,নামক স্থানে তিন দিন ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই 
যুদ্ধে পৃথ্ীরাজ নিহত হইলেন । পৃথ্থীরাজের-্ত্রী প্রকাণ্ড অগ্রনিকুণ্ডে 
ঝাঁপ দিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। বালক বালিকাগণ, দেখিলে 
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জয়চন্দ্র কেমন গৃহশক্র ছিলেন ? কিন্তু তাহার যেমন কর্ম 
তেমনি ফল হইয়াছিল; পর বণসর মহম্মদঘোরী জয়চন্দ্রের 

সহিত যুদ্ধ করেন, সেইযুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন । 

লন্মমণসেন । 

লকন্মমণসেন বল্লালসেনের পুক্র। তিনি গৌড়ের রাজা 

ছিলেন। তীহার বয়স যখন আশী বসর, সেই সময়ে সেখ 

জালালউদ্দীন নামক একজন মুসলমান ফকির একদিন গৌড়ে 
আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সাধুর অসাধারণ গুণ দেখিয়া 

তাহার উপর লক্ষমণসেনের অতান্ত ভক্তি হয়। তিনি সেই সাধুর 

মুখে স্ুনিলেন, মুসলমানেরা শীত্বই তীহার রাজ্য আক্রমণ 
করিবে । এই কথা শুনিয়া, বুদ্ধ লক্মমণসেন তীহার সভায়, 

যত পণ্ডিত ছিলেন, তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তীাহারাও 

গণনা করিয়া বলিলেন, সাধুর কথা সত্য । তখন লক্ষণসেন 

তাহার পুত্র মধুসেনকে রাজ! করিয়া কয়েকজন পণ্ডিত ও ভূত্য 

সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাস 'করিতে লাগিলেন । 

লক্ষাণসেন সেইখানে দিবারাত্র জপ, তপ, পুজা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ 

করিয়া সময় কাটাইতেন। তথায় তিনি একবতসর দশমাস 
অবস্থান করিলে পর, মুসলমানেরা নবদ্বীপ আক্রমণ করে । 

তোমরা" মহম্মদঘোরীর নাম গুনিয়াছ ; তাহার তখন মৃত্যু 

হইয়াছে ; তাহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিন সে সময় দিল্লীর স্থুলতান । 

তিনি বখৃতিয়ার খিলিজীকে গৌড়রাজ্য জয় করিবার জন্য 
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পাঠাইয়া দ্রিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, গৌড়রাজ্যের 
রাজা লক্ষমণসেন নবদ্বীপে বাস করেন। বখ্তিয়ার নবদ্বীপ 

রাজধানী মনে করিয়া তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। 
ভাগিরথীর পশ্চিমপারে জঙ্গলে সমস্ত সেন! লুকাইয়া রাখিয়া 
তাজিমর্খা নামক একব্যক্তির সহিত ১৭জন অশ্বারোহী সেনা 

পাঠাইয়া দ্রিলেন। তাজিম প্রচার করিল, তাহাজ্দর সহিত 

সেনাপতির বিবাদ হইয়াছে, তড্জন্ত গৌড়ের রাজার নিকট 

চাকরীর প্রার্থনা করিতে যাইতেছে । সে বিনা বাধায় গঙ্গা 

পার হইল । রাজবাটার ফটকে গিয়া দেখে অল্প কয়েকজনপ্রহরী 

রহিয়াছে; তাজিম হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা 

করিল। বখতিয়ার সুযোগ বুঝিয়া সমস্ত সেনা লইয়া 

রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। লক্মমণসেনের যুদ্ধের কোন 

আয়োজন ছিল না, তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া 

খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন করিলেন এবং নৌকাযোগে 
জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; সেই খানেই তাহার 

মৃত্যু হয়। 

নাসিরুদ্দিন । 

মহম্মদ ঘোরীর একজন ক্রীতি দাস ছিলেন, তাহার 

নাম কুতুবুদ্দিন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে, কুতুব দিলীর 
রাজা হন । তিনি নিজে দাস ছিলেন, সেই জন্যা তাহার বংশের 

সকল রাজাদিগকে দাস রাজ! বলে। কুতুবুদ্দিনের পর ছয়জন 
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রাজ! হন। তৎপরে নাসিরুদ্দিন রাজ! হইয়াছিলেন। 

নাসিরুদ্দিন বৃহৎ রাজ্যের রাজা হইলেও, সামান্য লোকের মত 

থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি রাজাদিগের মত উৎকৃষ্ট 

পোষাক পরিতেন না, উত্তম খাচ্যত্রব্য ভক্ষণ করিতেন নাঃ 

কিন্তু তাহার মন অতি উচ্চ ছিল। প্রজাদিগের বে কার্য 

করিলে মঙ্গল হয়, সেই কাধ্য করিতেন। তীহার রাণীকে 

নিজ হস্তেই রন্ধন করিতে "হইত, তিনি রন্ধন করিবার জন্য 

কোন পাচক নিযুক্ত করেন নাই। একদিন তাহার রাণী 

রহ্ধনকালে হস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তিনি নাসিরুদ্দিনের 

নিকট আসিয়। বলিলেন, “রন্ধনের জন্য একজন লোক 

নিযুক্ত কর ।” নাসিরুদ্দিন বলিলেন, “আমি বৃহ রাজ্যের রাজা 
বটে, কিন্তু রাজ্যের অর্থ সব প্রজাদের । প্রজাদের যাহা 

করিলে মঙ্গল হয়, তাহার জন্য এই সকল অর্থ ব্যয় করা হইবে । 

আমি প্রজার অর্থ এরূপ করিয়া অপব্যয় করিতে পারিব ন।।” 

রাণী নাসিরুদ্দিনের এই কথা শুনিয়। আর কোন উত্তর করিলেন 

না। নাসিরুদ্দিন প্রজাদিগের এক কপার্দকও অন্যায় ব্যয় 

করিতেন না। তিনি নিজ হস্তে পুস্তক লিখিতেন, সেইগুলি 

বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা নিজব্যয় নির্বাহ 

করিতেন। তোমরা এমন ধান্মিক রাজার নাম শুনিয়াছ কি ? 



(৪৯ ) 

কৈকুবাদ। 

দাসবংশের শেষ রাজান্ নাম কৈকুবাদ। তীহার 

পিতার নাম বুগ্রা খাঁ । বুগরা খীর মহম্মদ নামে এক জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন। তাহার পিতা বল্বন যখন জীবিত ছিলেন, 
তখন মহম্মদের মৃত্যু হয়। মহন্মদের একমাত্র প্র ছিল, 
তাহার নাম কৈখস্রু। বলবন্ স্তৃত্যু সময়ে তাহাকে রাজ। 
করিয়া যান; কিন্তু মন্ত্রীরা কৈকুবাদকে রাজা করিয়া 
কৈখসরুকে গোপনে হত্যা করিল । 

কৈকুবাদ যখন রাজা হন, তখন বেশ সৎ ছিলেন, সে 
সময়ে তাহার বয়সও অধিক'হয় নাই, কিন্তু মন্দ মন্ত্রীদের সংসর্গে 

শেষে নিজেও মন্দ হইয়া পড়িলেন। পশুর মত তাহার স্বভাব 

হইয়া উঠিল । বুগ.রা খাঁ পুত্রের স্বভাব মন্দ হইয়াছে শুনিয়া 
অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন; একদিন পুজ্ের নিকটে আসিলেন, 

তখন কৈকুবাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন; পিতা আসিয়া 
ছুইবার প্রণাম করিলেন, তিনবার করিতে যাইতেছেন, এমন 
সময়ে, কৈকুবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে প্রণাম 

করিলেন, পিতার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, পিতাপুজ্রে মিলন 
হইল। বুগ্রা খা কৈকুবাদকে অনেক সছুপদেশ দিলেন, 
কৈকুবাদের মনও পরিবন্তিত হইল, তিনি সৎ হইবেন বলিয়! 

পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন । 
কিজ্ত কুসংদর্গে রি মানুষের আর নিস্তার আছে 2 সু 

শিক্ষা পাইলে, মানুষ সঙ হয়, ' কিন্তু অসৎ সঙ্গে আর সে 
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শিক্ষার কোন ফল হয় না। বুগরা খা যেমন দিল্লী হইতে 
চলিয়া গেলেন অমনি কৈকুবাদের মন্ত্রীরা আসিয়া তীহাকে 
মন্দ পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। কৈকুবাদ আবার মন্দ 
হইয়া পড়িলেন। শেষে জেলালুদ্দিন খিলিজী নাঁমে একব্যক্তি 
তাহাকে হতা। করিল । 

মন্দ পলোকের সঙ্গে থাকিলে কিরূপ মন্দ ফল হয় দেখিলে 

ত€ তোমরা কখন মন্দ লোকের সঙ্গে থাকিও না, তোমাদের 

স্বভাবও মন্দ হইয়া যাইবে । সকলে তোমাদিগকে ঘ্বণা করিবে; 

ভাল বাসিবে না। 

প্মিনী | 

রাণা লন্মমণ সিংহ চিতোরের রাজ! ছিলেন । তিনি অতি অল্প 

বয়সে রাজা হন, সেই জন্য তাহার পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকাধ্য 

দেখিতেন ; ভীমসিংহের স্জ্রীর নাম পদ্মিনী | লঙ্কাদ্ধীপে এক রাজ 

ং₹শে পক্মিনীর জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম হামিরশঙ্কর । 

পল্সিনীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ ছিল। তখন আলাউদ্দিন 

দীল্লির সম্রাট ছিলেন । তিনি পদ্মিনীর রূপের কথা শুনিতে 

পাইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য অনেক সৈন্য লইয়া 

চিতোর জয় করিতে আসিলেন। অনেক দিন পর্যান্ত 

চিতোর অবরোধ করিয়৷ রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল 

হইল না! ।শেষে প্রচার করিয়া দিলেন, “আমি পন্মিনীকে পাই- 

লেই চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব ;৮ ভীমসিংহ তাহাতে 
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সম্মত হইলেন না। তৎপরে আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে বলিয়া 

পাঠাইলেন যে, “তিনি একবার মাত্র পদ্মিনীকে দেখিতে চাহেন।৮ 
ভীমসিংহ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শেষে স্থির হইল, পল্সিনী 

একখানি বৃহৎ দর্পণের নিকটে দীড়াইবেন ; সেই দর্পণে তাহার 

যে প্রতিবিদ্ব পড়িবে, তাহাই আলাউদ্দিন দেখিবেন । আলাউদ্দিন 

কয়েক জন সঙ্গী লইয়া চিতোরের রাজপ্রাসাদে গমঞ্ধ করিলেন, 

তিনি দর্পণে পদ্মিনীর রূপ লাবণ্য দেখিয়া, তাহাকে যে কোন 

উপায়ে লাভ করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি কৌশলে 
ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং পদ্মিনীকে পাইলেই মুক্তি 

দিবেন, এইকথ প্রচার করিয়া! দিলেন । 

ক্রমে পদ্মিনী এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি 

গোর! ও বাদল নামে দুই জন আত্মীয়কে নিকটে ডাকিয়া 

তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া সমস্ত স্থির 

করিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের নিকট একজন দূত 

পাঠাইলেন। দূত গিয়া বলিল, “্পদ্িনী রাজকন্যা, ও 
রাজরাণী, তিনি সেইরূপ ভাবেই আপনার নিকটে আসিতে ইচ্ছা 

করেন; তাহার সঙ্গিনীগণ সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন, 

আর যে সকল রাজপুতনারী তাহাকে স্সেহের চক্ষে দেখেন, 

তাহারাও চিরদিনের মত বিদায় লইবার জন্য তাহার 

সহিত আসিবেন। বিদায় লইবার পর, তীহারা 

সকলে চিতোরে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাদের যেন কোন 
রূপ সম্মানের ক্রটি না হয়, কেহ যেন তাহাদের নিকটে 
আসিয়া মান হানি না করে, ইহাতে বদি আপনি সম্মত হন 
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এবং আপনার সৈন্য সকল লইয়া! কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করেন, 
তাহা হইলে, যে দিন আপনি স্থির করিয়া দিবেন, সেইদিন 

পদ্মিনী আপনার নিকট আসিতে সম্মত আছেন ।৮” এই কথা শুনিয়া 

আলাউদ্দিনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি দিন শ্ফির করিয়া 
বলিয়া দিলেন। সেই দিন প্রায় সাত শত শিবিকা 

চিতোর হইতে আলাউদ্দিনের শিবিরের নিকটে আসিয়া 

উপস্থিত হইল । প্রত্যেক শিবিক! ছয়জন যোদ্ধা বহন করিয়া 

আনিয়াছিল এবং প্রত্যেক শিবিকার মধ্যে কয়েক জন যোদ্ধা 

অস্ত্র শন্ত্র লইয়া লুক্কায়িত ছিল। আলাউদ্দিন তাহা জানিতে 

পারেন নাই; তিনি ভীমসিংহকে অদ্ধঘণ্টার জন্য পদ্মিনীর 
সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিলেন । ভীম সিংহ শিবিকার 

নিকট আসিলে, তাহার কয়েকজন সেনানী তাহাকে শিবিকার 

মধ্যে গোপনে তুলিয়া লইয়া চিতোরের দিকে গমন করিল । 

আরও কতকগুলি শিবিকা পশ্চাণ পশ্চাৎ চলিল। আলাউদ্দিন 

মনে করিলেন, পল্সিনীর সঙ্গিনীগণ তাহার নিকট চিরদিনের মত 

বিদায় লইয়। চিতোরে ফিরিয়া যাইতেছেন। 
ক্রমে অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইল । ভীমসিংহ ফিরিয়া আসিলেন 

না ; তখন আলাউদ্দিনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি 

শিবিকার নিকটে গেলেন ; দেখিলেন, ভীমসিংহ ও নাই, পগ্গিনী 

ও নাই। কেবল দলে দলে যোদ্ধ' সকল অস্ত্র শন্ত্র লইয়া! শিবিকা 
হইতে বাহির হইতেছে । সেইখানে হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ানক 

যুদ্ধ হইল। ভীমসিংহকে লইয়া যাহার! পলায়ন করিতেছে, 
তাহাদিগকে ধরিবার জন্য আলাউদ্দিন একদল সেন! পাঠাইলেন। 
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পথে তাহা দিগের সহিত রাজপুতদিগের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। 

ভীমসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া শীঘ্র চিতোরের ছুর্গ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বীর বালক বাদল ও গোরার রণকৌশলে এই যুদ্ধে 
রাজপুতদিগের জয় হইল । বীরবালক বাদলের বয়ঃক্রম তখন 

দ্বাদশবর্ষ মাত্র । মহাবীর গোর! এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলেন । 

আলাউদ্দিন দুঃখে ও লজ্জায় সৈন্য লইয়া দীল্লিতে ফিরিয়া 

গেলেন । 
ইহার কয়েক বুসর পরে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলা- 

উদ্দিন পুনরায় চিতোর জয় করিতে আসিলেন। আবার হিদ্দু 
মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ বাধিল ; অনেক রাজপুতবীর এযুদ্ধে প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন । শুনা যায়, একদিন রাত্রি দুইপ্রহরের সময় 

রাণা লক্ষমাণসিংহ নিষ্জনে বসিয়া যুদ্ধের চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সময়ে শুনিতে পাইলেন, কে ষেন বলিয়া উঠিল 4মেইভুখাহু 1” 
রাণা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক দেবীমুর্তি রহিয়াছেন। 

তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা ! এখনও কি তোমার পিপাসার 
শাস্তি হয় নাই। আমার বংশের অষ্$ট সহস্র বীর পুরুষ এই 
যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; তীহাদের রক্ত পান করিয়াও কি 
তোমার পিপাসার শান্তি হইল না ?” দেবী বলিলেন, “যে পর্্যস্ত 
না তোমার ছাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, সে পর্য্যন্ত 
আমার পিপাসার শান্তি হইবে না। | 

প্রাতে রাণ! মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন। মন্ত্রীরা মনে 
করিলেন রাজ! পাগল হইয়াছেন? তাহারা সকলে সে দিন রাত্রে 
রাজার নিকটে রহিলেন'। রাত্রি ছুই প্রহরের সময়ে দেবী পুনরায় 
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আসিয়া কহিলেন, “এক এক জন রাজকুমার সিংহাসনে 

বসিবেন, আর তিন দিন রাজত্ব করিবার পর, চতুর্থ দিনে তিনি 

যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ দ্বাদশ রাজপুত্র প্রাণত্যাগ 

করিলে, রাজপুতদিগের জয় হইবে । 

দেবী আদেশে এক এক জন রাজ পুত্র সিংহাসনে বসিতে 

লাগিলেন, এবং তিনদিন রাজত্ব করিবার পর, চতুর্থ দ্রিনে যুদ্ধে 

প্রাণত্যাগ করিলেন। শেষে মাত্র রাণ! লক্ষণ সিংহ আর 
তীহার দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহ জীবিত রহিলেন। তখন 

তিনি রাজপুত নারীদিগের জাতিকুল রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত 

হইয়া উঠিলেন। প্রকাণ্ড এক অগ্রিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হুইল । 

প্িনী ও অন্যান্য রাজপুত নারীগণ সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়! 
প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষাণসিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, 
অজয়সিংহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন, আলাউদ্দিন চিতোঁর জয় 

করিলেন । 

গিয়াস্থদ্দীন | 

মহণ্মদ টোগলক নামে দিল্লীর একজন রাজা হন। তাহার 

সময়ে সামস্দ্দিন বাঙ্গলার স্বাধীন রাজা হন। তাহার পুত্র 
গিয়ানুদ্দীন ;তাহার মত মুসলমান রাজা! অতিঅল্পই দেখিতে পাওয়া 
যায়। গিয়ান্থদ্দীন, একদিন তীরনিক্ষেপ করিবার 'সময়ে হঠাৎ 

এক ছুঃখিনী বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রকে শরবিদ্ধ করেন। তাহাতে 
. বুদ্ধার পুত্রের মৃত্যু হয়; সে স্থলতানের নামে কাজির নিকট 
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অভিযোগ করিল। কাজি ম্যায় বিচারক ছিলেন ; রাজা অপরাধ 

করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও তিনি ন্যায় বিচার করিবেন মনে 

মনে স্থির করিলেন। হঠাৎ নরহত্যার জন্য তখন যে অর্থ দণ্ড 
হইত, রাজাকে তাহা দিতে বলিলেন । রাজাও কোন কথা 

না বলিয়া সেই অর্থ দিলেন । 

বিচারালয় হইতে চলিয়া আসিবার সময়ে, রাষ্জী। কাঁজিকে 

ডাকিয়া বলিলেন, .“এই তরবারি দেখিতেছেন, মনে মনে স্থির 

করিয়াছিলাম, আজ বদি রাজা বলিয়া আমাকে বিনা দণ্ডে 

অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা আপনার মস্তক 

ছেদন করিব 1৮ 

এই কথা শুনিয়৷ কাজিও আপনার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে 

একগাছা৷ বেত্র বাহির করিয়া বলিলেন, “আপনি এই বেত্র 

দেখিতেছেন, আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আপনি যদি 

আমার আজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে এই বেত্র প্রহারে 

আপনার পৃষ্ঠের চন্দন খণ্ড. খণ্ড করিব। অগ্ভ আমাদের 
উভয়েরই এক বিষম পরীক্ষা হইয়া গেল, এবং ঈশ্বর দয় করিয়া 

আমাদের উভয়কেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন । 

আহম্মদ সা। 

মামুদর টোগলক যখন দিল্লীর রাজা ছিলেন, তখন জাফর খা 
নামে একজন গুজরাটে স্বাধীন রাজা হন। আহম্মদ সা! জাফর 

খাঁর পৌত্র। তিনি গিয়ান্ুদ্দিনের হ্যায় একজন ধার্মিক রাজা 
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ছিলেন। শুন! যায়, একদিন তাহার জামাতা একটি লোককে 
হত্যা করেন। কাজি বিচার করিয়া তাহার সামান্ত অর্থ 
দণ্ড করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাজার জামাতার 

উপর এরূপ অনুগ্রহ দেখাইলে, রাজা মত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, 
কিন্তু তাহার বিষম ভুল হইয়াছিল। কারণ যখন আম্মদ সা এই 

ঘটন! শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, 

এবং কাজিকে পুনরায় বিচার করিবার জন্য অনুমতি করিলেন । 
এবার কাজি ন্যায়বিচার করিয়া রাজার জামাতার ফাঁসীর 

আদেশ দিলেন । তশুপর আহম্মদসার ইচ্ছায় আহম্মদাবাদের 

বাজারে সকলের সম্মুখে কাজির আদেশমত কার্য হইল। 

লোকে জানিতে পারিল, রাজার নিয়ম নকলের পক্ষেই সমান ; 

তাহা না মানিয়া চলিলে, রাজার জামাতাঁও অব্যাহিত পাইতে 

পারেন শা। 

গুঞ্ক নানক | 

নানক শিখদিগের আদি গুরু । হিন্দু ও মুসলমান সকলেই 

ভীহার শিশ্ঠ হইয়াছিল। “শিষ্য” এই কথাটা হইতে “শিখ 

এই নাম হুইয়াছে ; নানকের শিশ্যুদ্িগকে সকলে শিখ বলে। 

লাহোরের নিকট কাণাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। 

নানকের পিতার নাম কালুবেদী। তীহার এক ভ্মী .ছিলেন, 

তাহার নাম নানছি। ইব্রাহিম লোদী তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। 

দৌলত্খ। লোদী নামে তাহার একজন আত্মীয় ছিল; তাহার 
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একজন কন্মচারী জয়রামের সহিত নানছির বিবাহ হয়। 

নানক বাল্যকাল হইতেই অতিশয় দয়ালু ও সচ্চরিত্র ছিলেন। 
প্রথম বয়সে তিনি পিতার আদেশে পশু চরাইতেন। ফকির 

সন্যাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন । 

সঙ্গে যাহা কিছু থাকিত, তাহাদিগকে তাহাই দান করিতেন । 

পুজ্বের সংসারে মন নাই দেখিয়! কালু অত্যন্ত বিরস্ত হইলেন। 
তিনি জামাতার নিকট পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। জয়রাম তখন 
দৌলতর্খার অধীনে সুলতানপুর নামক স্থানে এক শস্তালয়ে 
কাধ্য করিতেন। নানক জয়রামের কথামত কাধ্য করিতে 

লাগিলেন । অল্পদিনের মধ্যে তাহার কোমল ও সদয় ব্যবহারে 

তিনি সকলেরই পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন। 
কিছুদিন পরে হঠাৎ এক সন্সযাসী আসিয়া নানকের নিকট উপ- 

স্থিত হন। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “নানক, 

তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? তুমি এ ব্যবসায় ত্যাগ কর। এ 

সামান্য কার্যে বদ্ধ থাকা আমীর উচিত নহে ।” সেই কথায় 
তাহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি শস্তালয়ে প্রবেশ 

করিলেন এবং সমুদায় সামগ্রী দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া! 

আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সুলতানপুর হইতে চলিয়া গেলেন । 

দৌলত খা এই সংবাদ পাইয়া! জয়রামকে বন্দী করিলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে, নানক সন্স্যাসীর বেশে দৌলত থা লোদীর 
নিকট .আসিয়৷ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “আপনি জয়- 

রামকে বন্দী করিলেন কেন? হিসাব দেখুন, যদি জয়- 
রামের নিকট আপনার কিছু পাওনা থাকে, তাহা হইলে আপনি 
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আমাকে যে দণ্ড দিবেন, আমি তাহাই বহন করিব |” দৌলত 
খা তখন হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জয়রামের 

নিকট তাহার কিছু পাওনা নাই বরং তাহার নিকট জয় রামের 
প্রায় সহজ মুদ্রা পাওনা রহিয়াছে। দৌলত খাঁ এই টাকা 
দিতে চাহিলেন, নানক গ্রহণ করিলেন না! ; “আপনি এই 

টাক গরিব দুঃখীদিগকে দান করুন,” এই কথা বলিয়া নানক 

চলিয়৷ গেলেন । 

তিনি নানা শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত হইয়াছিলেন। কালুবেদী 

হ্বলক্ষণা নামে এক পরমাস্ুন্দরী কন্যার সহিত তাহার 

বিবাহ দেন। ইহীর গর্ভে নানকের ছুই পুজ হয়। জোন্ঠ 
পুজের নাম শ্রীচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুজ্রের নাম লক্ষনীদাস। 
নানক বেদ, কোরাণ সমস্ত পড়িয়া ফেলিলেন ; সন্যাসী হইয়া 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু সন্গ্যাসীর 

সঙ্গে আলাপ করিলেন, তিনি মক্কায় যাইয়া ফকিরদিগের 

ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া আসিলেন, এন্রং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া 
নিজের মত প্রচার করিতে লাগিলেন । হিন্দু মুসলমান সকলেই 
তাহার শিষ্য হইল। যাহাতে দেশের লোকে পরস্পর 

বন্ধুভাবে মিলিত হয়, ধন্মপথে চলে, তাহাদের প্রবৃত্তি সৎ হয়, 

তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানকের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার 
ছিল না। তিনি আপনাকে “ঈশ্বরের একজন ভৃত্য ও বিনীত 

আত্ভাবাহক” বলিতেন। নানক শিশ্যদিগকে বলিতেন, “ঈশ্বরের 
কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না।” ৭০ বসর 

বয়সে তীহ।র ম্বত্যু হয়। মৃত্যুর পর, তাহার ম্বৃত' দেহ 



€ ৫৯ ) 

লইয়! হিন্দু ও মুসলমান শিব্যদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক 

হইল । হিন্দুরা তাহার দেহ দ্রাহ করিতে চাহিলেন । মুসলমানেরা 

সমাধিস্থ করিতে চাহিল। ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর, তাহার! 

আস্তরণ খুলিয়া! দেখে তাহার মৃতদেহ নাই। তশুপরে শিস্তুগণ 

সেই আস্তরণ ছিন্ন করিয়! দুইখণ্ড করিল। হিন্দুরা একখণ্ড লইয়! 
দাহ করিলেন। মুসলমানেরা অপর খণ্ড লইয়া সমাধিস্থ 
করিল । 

শ্ীচৈতন্য | 

চৈতম্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম জগনাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী, স্ত্রীর নাম 

বিঝুপ্রিয়া। তাহার বাল্যকালের নাম বিশ্বস্তর ও নিমাই। 
২৪ বৎসর বয়সের সময় চৈত্রম্তদেব গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী 
হইয়৷ চলিয়া যান। 

চৈতন্যদেব একবার পুরী যাইতেছেন, উন্মস্তের ন্যায় 
ছুটিতেছেন, পথে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখ হইল; 

বৈষ্বের সমস্ত শরীরে কুষ্ঠ রোগ, ক্ষতস্থান দিয়া পোকা 

পড়িতেছে, বৈষ্ণব যত্বু করিয়া ক্ষতস্থানে পোকা গুলি তুলিয়া 

দিতেছেন, আর ধীরে ধীরে চলিতেছেন। চৈতন্যদেব মনে 

মনে ভাবিলেন, “আহা ! এ ত একজন সাধু বৈষ্ণব দেখিতেছি। 

পোকাগুলির আহার উহার ক্ষতস্থানে রহিয়াছে বলিয়া পোকা 

গুলিকে ঘত্ব করিয়া সেই স্থানে তুলিয়া দিতেছে । বৈষ্ণবের 
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জীবের প্রতি এত দয়া! জীবকে এত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে % 
যিনি জীবের ছুঃখে কীদিয়া কীদিয়া বেড়ীইতেছেন, সেই 
চৈতগ্াদেব কি এরূপ দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন ! তিনি 
ছুটিয়! গিয়া বৈষুবকে আলিঙ্গন করিলেন । 

তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে, যেমন চৈতন্যদেব 
বৈষুবকে আলিঙজন করিলেন, অমনি তাহার সমস্ত কুষ্ঠরোগ 
দূর হইল; সে দিব্যমুত্তি ধারণ করিল। তখন বৈষ্ণব 
চৈতন্যদেবের চরণ ধরিয়া কাদিতে কীাদিতে বলিতে লাগিল, 

“ঠাকুর! এআবার কি' করিলে? এই সুশ্রী শরীর দেখিয়া 
আবার যে আমার মনে অহঙ্কার আসিবে, আমার কুষ্ঠ রোগ 
যে ভাল ছিল ।”৮ 

পৃথিবীতে সাধু লোকের কেমন আদর হয়, দেখিতে 

পাইলে ? বৈষ্ুবকে সাধু জানিতে পারিয়া চৈতন্যদেব ছুটিয়া 
গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার সমস্ত গাত্রে কুষ্ঠ রোগ 
রহিয়াছে, তাহা! একবার ভাবিলেন না। তোমরা সকল জীব 

জন্তর প্রতি দয়! করিতে শিখিবে। তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া 

কাদিতে শিখিবে, দয়ার তুল্য পৃথিবীতে আর কোন গুণ নাই। 
এক দিন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া 

আছেন, মন্দিরে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে । যাহারা অত্যন্ত 

বলবান তাহারাই কেবল জনত| ভেদ করিয়া ঠাকুর দেখিতে 

পারিতেছে। এক কু্ধা ঠাকুর দেখিবার জন্য জ্ঞান শুন্য 

হইয়া চৈতন্যদেবের ক্ন্ধে প1 দিয়া উঠিয়া ঈাড়াইল এবং একমনে 

ঠাকুর দেখিতে লাগিল। চৈতগ্যদেবের শিশ্তগণ অত্যন্ত 
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বিরক্ত হইলেন, তীহারা বৃদ্ধাকে নামাইয়! দিতে গেলেন। 

চৈতন্যাদেব বাধা দিয়া বলিলেন, “হায় ! কবে আমার ঠাকুর 
দর্শন করিতে এই বৃদ্ধর ন্যায় 'আ গ্রহ জন্মিবে ? যে দিন আমার 

এইরূপ আগ্রহ জন্মিবে, সে দিন আমার জন্ম সার্থক । এই 

কথায় তাহার শিষ্যগণের জ্ঞান লাভ হইল । তখন তাহারা 

বৃদ্ধাকে মনে মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বালক 

বালিকাগণ ! দেখিলে চৈতন্যদেব একে ব্রাহ্মণের পুক্র, তাহাতে 
আবার সন্গ্যাসী; আর এ বৃদ্ধা অতি সামান্য স্ত্রীলোক ! 

কিন্ত্বু তাহার ভক্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন! 

&ঁ স্ত্রীলোককে নিজস্কন্ধে স্থান দিয়াও তাহার ঠাকুর দেখিবার 
স্থৃবিধা করিয়া দিলেন । 

চৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব ধন্ম প্রচার করেন তখন হোসেন 
সা গৌড়ের বাদশ। ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত লোক 

হইলেও চৈতন্যদেবের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। 

রূপ ও সনাতন নামে তাহার দুই জন কর্মচারী চৈতন্যদেবের 
প্রধান শিষ্য ছিলেন । 

হুমায়ুন ও হামিদাবেগম । 

মুসলমানদিগের মধ্যে মোগল ও পাঠান জাতি ভারত শাসন 
করিয়াছিলেন । বালক বালিকাগণ ! তোমরা পূর্বেব যে সকল 
মুসলমান সম্রাটের বিষয় পড়িয়াছ, তাহারা সকলে পাঠান 
ছিলেন। বাঁবর ভারতের প্রথম মোগলসম্রাট ; হুমায়ুন 
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হইল না। 

সে যুদ্ধে 
দীল্লির সম্ত্র 

তাড়াইয়। 

হি 

দিবার জন্য তাহার অন্ুগমন ভারতবর্ষ হইত্তে তাঁড়াইয়। 

করিল। হুমায়ূনের কষ্টের অবধি রহিল না; তিনি নিরাশ্রিয় 
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নিঃসহায় অবস্থায় আগর্ী হইতে লাহোরে গেলেন, কিন্তু কেহই 
ভাহাকে আশ্রয় দিল না। তিনি অনেকগুলি হিন্দুরাজার 

নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই 

স্বীকার করিলেন না। অবশেষে মালদেব নামে একজন 

হিন্দুরাজা তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি ছলে 
তাহাকে বন্দী করিবেন বুঝিতে পারিয়! হুমায়ুন শেফে অমরকোটে 

পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন। পথে ভয়ানক মরুভূমির 
মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হইল। মরুভূমির চারিদিকে 

কেবল বালুকা রাশি ধূধু করিতেছে, বুক্ষলতা কিছুই নাই, 
শীতল ছায়ায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিবেন তাহারও কোন 

উপায় নাই। তাহার সঙ্গে যে সকল বেগম ছিলেন, তাহারা 

ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন, অতি কষ্টে তিনি 
মরুভূমি পার হইলেন । হুমায়ূনের সঙ্গে তাহার প্রধান বেগম 

হামিদাও ছিলেন, তিনি তখন গর্ভবতী । 

এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, হামিদা! বেগমের 
প্রসববেদন! উপস্থিত হইল । একটি বৃক্ষের তলায় তিনি 

এক পুক্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইনিই পরে আকবর সা 

হইয়াছিলেন। হুমায়ূনের তখন বড়ই দুর্দশা; এরূপ আন- 
ন্দের সময় তিনি সঙ্গীদিগকে যে পুরস্কার দেন, এরূপ 

তাহার কিছুই ছিল না; হুমায়ুন ভাবিয়া দেখিলেন, তাহার 

নিকট একটু মৃগনাভী আছে; তিনি সেই মৃগনাতী টুকু একটা 
কাচপাত্রে রাখিয়া সঙ্গীদিগের সম্মুখে ধরিলেন এবং তাহা- 

দিগকে বলিলেন, “এই মগনাভীর স্থগন্ধ যেমন চতুদ্দিক 
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আমোদিত করিয়াছে, আমার পুজ্রের যশও যেন সমস্ত জগতে 

সেইরূপ ব্যাপ্ত হয়।” ঈশ্বর তীহার ইচ্ছা! পূর্ণ করিয়াছিলেন, 
এই শিশুই পরে ভূবন বিখ্যাত সম্রাট আকবর নাম ধারণ 
করেন। 
_ হুমায়ুন দেখিলেন, অমরকোটও তাহার পক্ষে নিরাপদস্থান 
নহে; তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া! পারস্য রাজের 

আশ্রয় লইলেন। সেরসাহ চারিবগুসর মাত্র দিল্লির সম্রাট 

ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর আট বশুসরের মধ্যে ছয় জন 

পাঠান দীল্ির সম্রাট হন। হুমায়ুন পারম্যে থাকিয়া সুযোগ 

অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে যখন পাঠানদিগের মধ্যে গৃহ 
বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি পারস্রাজের নিকট হইতে 
অনেক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। শেষ পাঠান সম্রাট 

সেকন্দরসার সহিত পাণিপথ নামক স্থানে হুমায়ূনের ভয়ানক যুদ্ধ 

হয়, সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেন। আকবরের বয়স তখন 

দ্বাশবর্ষ । তিনি এই যুনদ্ধ অতিশয় বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, 
ইহার কিছু দিন পরে হুমায়ূনের মৃত্যু হয় 

সের সা। 

সের সা পাঠান ছিলেন। তিনি নাঙ্গালায় রাজা হন। 

বাঙ্গীলার মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে তীহার মত প্রসিদ্ধ রাজা 

অতি অল্পই ছিলেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে 
অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের গুণে এরূপ উন্নতি লাভ 
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করেন। বঙ্গদেশে শভীহার জন্ম হয়। তাহার পিতামহ 

আফগানিস্থান হইতে দিল্লীতে সেনিকের কাধ্য করিতে আসেন । 
তাঁহার পিতা দিল্লীর বাদশাঁহের অধীনে 

একটা চাকুরী গ্রহণ করেন ও বিহার 
অঞ্চলে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হন। 

পিতার মৃত্যুর পর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ 
পিতার সমস্ত সম্পন্তি অধিকার করেন । 

পিতার মৃত্যুর পুর্বে তিনি দিল্লী 
যাইয়া বাদসাহের একজন কন্মচারীর 

অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন। তাহার প্রভুর অনেক ক্ষমতা 

ছিল। তাহার সাহাযো তিনি বাদসাহের নিকট হইতে 

বিহারে এক জায়গীর প্রাপ্ত হন । বাদসাঁহকে যুদ্ধের সময় 
সৈম্থ দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া 
আসেন । 

পুর্বেব সের সাহের নাম ফুরিদ ছিল। তিনি এরূপ বলবান্ ও 
সাহসী ছিলেন যে, একাকী একটা প্রকাণ্ড ব্যাত্রের সহিত যুদ্ধ 
করিয়! তাহাকে বধ করেন। পারস্য ভাষায় সের কথার অর্থ 

“ব্যাপ্র” ইহা হইতেই তাহার নাম সের সাহ হয়। পুর্বেবে তিনি 
দিল্লীর বাদসাহের অধীনে সৈনিকের কার্য করিয়াছিলেন । 

জায়গীর প্রাপ্তির পর, তিনি একটা ক্ষুদ্র সৈহ্যদল গঠন করেন। 
ক্রমে তাহার ক্ষমত। বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি প্রথমে বিহার ও পরে 

সমস্ত বাঙ্গলার রাজা হন। কালে তিনি দিল্লীর বাদসাহকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দ্্লী অধিকার করেন ও সম্রাট হুন। 

৫ 
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তখন বাঙ্গাল৷ হইতে সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যস্ত তীহার অধীন 
হইয়া পড়িল । 

তিনি তাহার রাজ্যের এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রান্ত 

পর্যযস্ত এক স্থদীর্ঘ রাজপথ প্রস্তত করান; এই রাজপথ 
প্রায় দুই সহজ্স মাইল দীর্ঘ । তিনি পথপার্খে বৃক্ষরোপণ 

ও পথিকদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে সরাই নিশ্মাণ করেন এবং 
এক ক্রোশ অন্তর এক একটি করিয়া কূপ খনন করাইয়া দেন। 
তাহার এমন শাসন ছিল যে, তাহার রাজত্বকালে দস্থ্য তস্করের 

ভয় একবারেই ছিল নাঁ। চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্য তিনি 

তাহার রাজ্যের মধ্যে ঘোড়ার ডাক বসাইয়াছিলেন । বিহারে 

সাসেরাস নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয়, সেখানে তাহার সমাধি 

অগ্ঠাপি রহিয়াছে । 

সের খাঁর অত্যন্ত সম্থ গুণ ছিল। কালিঞ্জরের ছুর্গ জয় 

করিবার সময়, একটা গোলা আসিয়া তাহার বারুদের গুদামে 

পড়ে । বারুদের গুদামে-আগুন লাগায়, তাহার সমস্ত শরীর 

দগ্ধ হয়। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিলেন, কিন্ত্রু মুখে 

কোনরূপ যন্ত্রণার ভাব দেখান নাই ; কারণ, সেই ঘোরতর 

যুদ্ধের সময় তাহাকে কাতর দেখিলে, সৈম্যগণ হতাশ হইয়া 
পড়িবে । কালিগ্ররের দুর্গজয় পর্যন্ত তিনি অটলভাবে 

ঈাড়াইয়াছিলেন। এই ছুর্গজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তীহার মৃত্যু 

হইল । 
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আকবর ও রঘুপতিসিংহ | 

ভারতবর্ষে রাজপুতান! নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে। উদয়- 
পুর উহার মধ্যে একটি দেশ । সেখানকার রাজ! প্রতাপসিংহের 
সহিত আকবরের এক 

আকবর জয়লাভ করেন ; 

কিন্ত প্রতাপ তাহার বশে 

আসিলেন না। তিনি স্ত্রী, 
পুজ, পরিবার লইয়া বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে লাগি- 
লেন । আকবরের সৈম্তগণও 
তাহাকে ধরিবার জন্য 
অন্বেষণ করিতে লাগিল । 

স্থযোগ বুঝিয়া প্রতাপ তাহা- 

দের সহিত যুদ্ধ করিতেন 
এবং তাহাদিগকে বধ করিয়। 

অন্য বনে চলিয়া যাইতেন। প্রতাপের যখন এইরূপ অবস্থা, 
তখন কতকগুলি রাজপুত যুবক প্রতাপকে সাহায্য করিবার 
জন্য দল বাঁধিল। এই যুবক দলের যিনি প্রধান ছিলেন, 
তাহার নাম রঘুপতিসিংহ । রঘুপতিসিংহও নিজের দল 

লইয়া প্রতাপের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন। একদিন শুনিতে 
পাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুজক্র ভয়ানক পীড়িত। সেই 
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ংবাদ পাইয়৷ রঘুপতিসিংহ দেশে গমন করিলেন। গুঁছের 
নিকটে গিয়া দেখিলেন, মোগল সৈন্য তাহার গৃহ বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে । তাহাকে দেখিবামাত্র প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, 

“তুমি কে” তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, “আমি রঘুপতি- 

সিংহ” প্রহরী বলিল, “তুমি সম্রাটের আদেশে বন্দী 

হইলে ।” _রঘুপতি বলিলেন, “গৃহে আমার একমাত্র পু 
পীড়িত, একবারমাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য আমাকে 

ছাড়িয়া! দাও, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার হস্তে বন্দী 

হইব |” প্রহরা দয়া করিয়। তাহকে ছাড়িয়া দিল। রঘুপতি- 

সিংহ গুহে গিয়া দেখিলেন, পুক্র ভয়ানক পীড়িত, জীবনের আশা 
নাই ; তিনি স্ত্রীকে সান্তনা করিলেন, সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা 
করিয়। প্রহরীর নিকটে আসিরা! বলিলেন, “তুমি এখন আমায় 
বন্দী কর।” প্রহরী রঘুপতিসিংহের এই সত্যরক্ষার জন্য 
এতদূর সন্ধষ্ট হইয়াছিল যে, সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পলায়ন 
করিতে বলিল। 

রঘুপতিসিংহকে সহিত প্রহরী যখন এই কথা বলিতেছিল, 

তখন হঠাৎ একজন মোগল সেনাপতি সেখানে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন এবং রঘুপতিকে বন্দী করিলেন। তশুপরে 
প্রহরীর দিকে চাহিয়! বলিলেন, “তোমাকে বে কাধ্যের ভার 

দেওয়া হইয়াছে, তাহা পালন না করার জন্য তোমাকেও বন্দী 

“করিলাম । কাল*সম্্রটের নিকট তোমাদের দুইজনের বিচার 

হইবে 1” পরদিন আকৃবরের, নিকট দুইজনকে লইয়া যাওয়া 

হইল। .তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া রঘুপতিকে বলিলেন, “ৰীর ! 
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তুমি সত্যরক্ষা করিয়াছ; তোমার অমূল্য জীৰন ঘাতকের 
হস্তে নষ্ট হইতে পারে না; তোমায় 'আমি ছাড়িয়া দিলাম । 

তুমি যাও, প্রতাপের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া আমার সৈন্যের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিও । আমি তোমার জীবন নষ্ট করিব না” 
তৎপরে প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বন্দীকে ছাড়িয়া 
দিয়া কর্তব্য কার্য পালন কর নাই, তজ্জন্য তোরীর প্রাণদণ্ 
হওয়াই উচিত; কিন্তু তুমি সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইয়া, 

রঘুপতি সত্যরক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া ভূমি নিজের 
বিপদের দিকে না চাহিয়াও, তাহাকে ছাড়িয়া দ্িতেছিলে, সেই 

জন্য আমি তোমারও প্রাণ রক্ষা করিলাম । যাও, পুনরায় 
তুমি গিয়া তোমার নিজের কাধ্য কর ।” 

বালকগণ ! সতারক্ষার সম্মান ও পুরস্কার দেখিতে পাইলে ? 
রঘুপতিসিংহ সতাপালন করিয়াছিলেন বলিয়া, আকবর তাহার 
প্রাণবধ করিলেন না, তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তোমরাও 

বাল্যকাল হইতে সত্যরক্ষা করিতে ও সত্যের প্রতি সম্মান 

দেখাইতে শিখিবে। 

নরজাহান। 

নূরজাহানের বাল্যকালের নাম মিহিরউন্নিসা। তাহার 

পিতার নাম মির্ভাগিয়াস। তিনি পারস্য দেশের লোক ছিলেন ; 

তাহার অবস্থা মন্দ হওয়ায় পরিবার লইয়া! নিজের দেশ ত্যাগ 

করিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তাহার স্ত্রী তখন 
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গর্ভবতী । একটা মরুভূমি পার হইবার সময়, তাহার প্রসব-বেদন। 
উপস্থিত হয় এবং সেই মরুভূমির মধ্যেই মিহিরউন্নিসাকে 

টি ই প্রসব করেন। এই নবজাত কন্যাকে 

পাথেয় দিয়! লইয়া যান, গিয়াসের 

এরূপ সঙ্গতি ছিল না। তিনি 

কন্তাটিকে পথিমধ্যে লিয়৷ 

যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তাহার 

সঙ্গে একজন বণক ছিলেন, তাহার 

ডের মনে দরার উদ্রেক হইল; তিনি 

নুরজাহান । বালিকার ভরণপোষণের ভার 

লইলেন, এবং গিয়াসের স্ত্রীকে কন্যার লালনপালনের জন্য 

ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। এ বণিককে আকবর অতিশয় 
ভাল বাসিতেন। তিনি দিল্লীতে আসিয়া আকবরের সহিত 

গিয়াসের পরিচয় করিয়া দেন এবং তীহাকে তাহার কন্যা 

প্রত্যর্পণ করেন। আক্ুবরের দয়ায় গিয়াস রাজকাধ্যে নিযুক্ত 

হইলেন । তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন ; অল্পদিনের মধ্যেই 

নিজের উন্নতি সাধন করিলেন। 

মিহিরউন্নিসা দেখিতে অত্যন্ত স্ুপ্ী ছিলেন। আকবরের 

মৃত্যুর পর, তাহার পুন্র জাহাঙ্গীরের সহিত মিহিরউন্নিসার বিবাহ 

হইল। তখন তাহার নুরজাহান অর্থাৎ “জগতের 

আলোক' এই নাম হইল। জাহাঙ্গীর তাহার আর সকল 

স্ত্রী অপেক্ষা! নূরজাহানকে অধিক ভাল বাদিতেন। তিনি 

অত্যন্ত রুদ্ধিমতী ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাহার সহিত পরামর্শ 
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করিয়া অনেক কাধ্য করিতেন। তাহাকে এতদূর ভাল- 

বাসিতেন যে, টাকায় তাহার নামের সঙ্গে নূরজাহানের নামও 
মুদ্রিত হইত । 

সাজাহান ও এত্রাহিম খা । 

সাজাহান ও শাহারিয়র উভয়েই সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুর । 
জাহাঙ্গীর শাহরিয়রকে অধিক ভাল বাসিতেন; সাজাহানের তাহা 

সহা হইত না। তিনি মনে 

করিতেন, মৃত্যু সময়ে পিতা 
শ।হরিয়রকে রাজ্য দিয়! যাইবেন ; 

এইজন্য তিনি পিতার সহিত 

যুদ্ধ পধ্যন্ত করিয়াছিলেন । তিনি 

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় 
আদিলেন এবং বাঙ্গালা, বিহ্বর ও 

উড়িস্যা জয় করিলেন । সাজাহান 

বাঙলার নবাব ইক্রাহিমকে 

বলিয়! পাঠাইলেন, “তুমি যদি 
আমার সহিত যোগ দাও ও আমার আজ্ঞা পালন কর, 

আমাকে রাজা বলিয়! স্বীকার কর, তাহ! হইলে চিরদিনের 

জন্য বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব থাকিবে ।” এব্রাহিম খ! 

উত্তর দ্রিলেন, “যুবরাজ, আপনি সম্াট-পুত্র, আমার ভক্তির 
পাত্র, কিন্তু আপনি পিতার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; আমি 
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তাহার অন্নে পালিত, তাহার ভূত্য ; স্থতরাং তাহার যাহাতে 

অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য করিতে পারিব না। যদি ইহার 
জন্য আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, এবং সেই যুদ্ধে আমার 
প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি ; আমি আপনাকে 
ধন্য বলিয়া মনে করিব। ইব্রাহিমের এই কথা শুনিয়া 

সাজাহান বিরক্ত হইলেন, তিনি তীহার সহিত যুদ্ধ করিলেন, 

স্ইে যুদ্ধে ইব্রাহিম হত হইলেন । 

জাহালীর | 

সাজাহান তখন দরাব খা নামক একজনকে বাঙ্গালার নবাব 

করিবেন মনে করিলেন । দরাব খা ও তাহার পিতা জাহাঙ্গীরের 

অন্নে পালিত। কিন্তু দরাব খাঁ মনে. করিলেন, সাজাহান 
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বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্যা জয় করিয়াছেন, ইনিই পরে সম্রাট 
হইবেন; তিনি সাজাহানের কথায় সম্মত হইলেন । 

জাহাঙ্গীর সাজাহানকে শান্তি দরবার জন্য অনেক সৈন্য সঙ্গে 
দিয়া পরবেশ নামে আর এক পুক্রকে পাঠাইয়াছিলেন। উভয়, 
দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, সাজাহান পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালার দিকে 

পলায়ন করিলেন এবং দরাব খার নিকট সাহায্য*চাহিলেন। 

দরাব খা মনে করিলেন, এখন সাজাহানকে আশ্রয় দিলে, মহা 

বিপদে পড়িতে হইবে; তিনি কিছুতেই সম্মত হুইলেন না। 

সাজাহান দরাব খাঁকে বিস্তর ভন! করিয়া অন্যত্র পলায়ন 

করিলেন । 

পরে পরবেশ যখন বাঙ্গালায় আসিলেন, তখন দরাব খ! 

তাহার নিকট গিয়া রাজভক্তি দেখাইতে লাগিলেন । তিনি 

বলিলেন, “যুবরাজ, আমি সম্রাটের অন্নে পালিত ও তীহার 

আশ্রিত; সাজাহান সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এজন্য 
আমি তাহাকে আশ্রয় দিই, নাই |” পরবেশ অত্যন্ত দয়ালু 

লোক ছিলেন ; তিনি দরাব খাঁর মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইলেন, 
এবং সম্রাটের নিকট পত্র লিখিলেন। জাহাঙ্গীর উত্তর 

দিলেন, “দরাব খা কিছুতেই ক্ষমার পাত্র নহে। সেও তাহার 

পিতা আমার অন্নে পালিত হইয়াছে, কিন্তু সে সাজাহানের 

সহিত মিলিত হইয়াছিল। এ যুদ্ধে যদি সাজাহান জয়ী 

হইত, ,তাহা,হইলে দরাব খা তাহার সহিত যোগ দিয়া 

আমার যাহাতে অনিষ্ট হয়, এরূপ কম্ম করিত; আমি 
উহার ছিন্নমুণ্ড দেখিতে ইচ্ছা বরি।৮ 



তোমরা দেখিলে, ইব্রাহিম খ। কিরূপ বালক বালিকাগণ ! 

কৃতজ্ঞ ছিলেন, আর দরাব খা কিরূপ কৃতত্ন। কৃতত্ন লোকের 
চি 

কখন ভাল হয় না, সে সকলের নিকট ঘ্বণার পাত্র হয়। এই 

সাজাহান পরে দিল্লীর সম্রাট হন এবং ' অনেক হিতকার্যযও 

হয় ৰ কিছুতেই সে পাপের মোচন 

কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে পিতার প্রতি যে চা 

কবহার করেন 

করিয 

অন্যায় 
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তাহাকে বয়সে তৎপুজ আরঞ্রেব 

সেই অবস্থায় তিনি ২০ 

তোমরা আগ্রার তাজমহলের নাম বোধ হয় 

সে 
নাই। হার বুদ্ধ 

জীবিত বসর বন্দী করেন। 

ছিলেন। 

সাঁজাহান তীহার পত্বী মমতাজমহলের সমাধির 
ছি 

গুনিয়াছ, সম্রাট 

॥ উপর এ ভুবন-বিখ্যাত সৌধ নির্মাণ করেন 



শিবাজী ৃ 

রাজপুত জাতির ন্যায় মহারাষ্ জাতিও অত্যন্ত যোদ্ধা! । 
শিবাজী মারাট্া! দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
শাহজী ; মাতার নাম জিজিবাই। শিবাজী অতি, চতুর লোক 
ছিলেন, তিনি ক্রমে স্বাধীন রাজা হন। আরঞ্জেব তখন 

আরঙ্গজেব । 

মোগল বাদসা। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য জয়পুরের 

রাজ। জয়সিংহকে পাঠান । জয়সিংহ আরঞ্জেবের সহিত সন্ভাব 

করিবার জন্য শিবাজীকে পরামর্শ দেন, শিবাজী তাহাতে 

সম্মত হন। আরঞ্জেব শিবাজীর উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, 
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এইরূপ ভান করিয়া তাহাকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া 

পাঠাইলেন। শিবাজী, পুজ্র শম্তুজীকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে 
উপস্থিত হন। আরঞ্জেব তখন কৌশল করিয়া তাহাকে বন্দী 

শিবাজী। 

করেন। শিবাজী বাদসার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, 

পলায়নের উপায় দেখিতে লাঁগিলেন। প্রথমে পীড়ার ভান 

করিলেন। পরে তিনি আরোগ্য হইয়াছেন, এই কথ প্রচার 

করিয়া মিষ্টান্ন দান করিতে লাগিলেন। ভারে ভারে 
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মিষ্টান্ন বাহিরে পাঠান হইল। শিবাজী ও তীহার পুত্র 
শস্তুজী এই মিষ্টান্নের চুবড়ির মধ্যে বসিয়া গোপনে 
পলায়ন করিলেন । তিনি মথুরাতে শস্তুজীকে রাখিয়া নিজে 
সন্গ্যাসার বেশ ধরিয়া প্রয়াগ, কাশী, গয়া, কটক ও হাইদরাবাদ 

হইয়া রাইগড়ে উপস্থিত হইলেন । দেখিলে, শিবাজী কেমন 

চতুর লোক ছিলেন । 

শিবাজা বন্দীর প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন, 

স্ীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাইতেন। তিনি এক সময়ে 

বিজাপুরের স্থলতানের সহিত যুদ্ধ করেন। কল্যাণতুর্গ জয় 

করিবার পর শিবাজীর সৈন্যাধাক্ষ আবাজী, কল্যাণের 

শাসনকর্তী মৌলানা আহমদের পুক্রবধুকে বন্দী করেন। 
সেনপতি ত্বর্ণদেব তীহাকে শিবাজীর নিকট লইয়া গেলেন। 

এ স্ত্রীলোক পরমা স্থন্দরা ছিলেন ; স্ত্ন্দরী ভয়ে জড়সড় হইয়া 

শিবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক বালিকাগণ ! 

শিবাজী সেই স্থন্দরীর প্রতি ধকরূপ ব্যবহার করিলেন শুনিবে ? 

তিনি তাহার দ্রিকে চাহিয়া হাত তূলিয়। বলিলেন, “মা, তোমার 

কোন ভয় নাই, আমি শীত্বই তে'মাকে তোমার স্বামীর নিকট 

পাঠাইয়া দ্রিব; কিন্তু মা, তুমি যেরূপ সুন্দরী, তাহা দেখিয়া 
আমার মনে ইচ্ছ। হয়, যদি আমার মা, তোমার ন্যায় 

স্ন্দরী হইতেন, তাহ! হইলে আমিও কত স্থন্দর হইতাম 1” 

তৎপরে শিবাজী তাহাকে নূতন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার 

দিয়! তাহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেন। দেখিলে, শিবাজীর 
কত গুণ ছিল ! 
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ভাক্কর পণ্ডিত। 

আলিবদিরখ! বাঙ্গালার নবাব ছিলেন । তীহার প্রায় একশত 
বৎসর পূর্বে মারহাট্টার লোকের! ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে 
এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখান হইতে চতুর্দিকে অনেক 
দেশ জয় কলিয়াছিল। যে সকল দেশ বশে রাখিতে পারিত না, 

তাহা বারংবার লুট করিত। তাহাদের লুট্পাট্ বন্ধ কারবার জন্য 
দুর্ববল রাজারা আপন আপন রাজন্বের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে 
দিতেন; এই চতুর্থাংশ করকে মারহাট্রারা চৌথ বলিত। 
আলিবদ্দির শাসনকালে, নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি 
ভাক্কর পণ্ডিত পঁচিশ হাঁজার মারহাটা সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা দেশে 

আগমন করিল। মারহাট্রারা চতুদ্দিকে লুটপাট আরম্ভ 
করে। পরে ভাক্কর পণ্তিত আলিবদ্দির নিকট দূত পাঠাইয়া 
বলিলেন, “যদি তুমি আমাকে দশ লক্ষ টাকা দাও, তাহা 
হইলে, আমি দেশে যাইব ।” আলিবদ্দি এরূপভাবে সন্দি 
করিতে অপমান বোধ করিল্নে। ভাস্কর পণ্ডিত অতি চতুর 
লোক ছিলেন, তিনি আলিবন্দিখার সেনাপতিদিগকে প্রলোভন 
দেখাইয়৷ তাহাদিগকে বশে আনিলেন। নবাবের মীর হাবাব 

নামে এক সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যোগ দিলেন । 

মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী জগণ্ড শেঠের গৃহ হইতে ছুই কোটা 
টাকা লুষ্টন করিলেন। মুরর্শিদাবাদ্দের লোকেরা ও আলিবপ্দির 
কয়েকজন পরিজন আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গার উত্তর পারে 

গিয়াছিলেন। মীর হবীব মারহাট্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া হুগলী 
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লুণ্ঠন করিলেন, যখন তিনি কলিকাতার নিকটে আসিলেন, 
তখন ইংরাজের! আপনাদের দুর্গাদি পুনঃ নিন্মাণ করিলেন এবং 

নিজ বাসস্থান উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য তাহার চারিদিকে 

এক খাত খনন করেন । সেই খাত আর এখন দেখা যায় না; 

কিন্তু আজও পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে মারহাট্রা খাত বলে। 

আলিবদ্দি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। তাহার নিজের 
সেনাপতিরাও তাহাকে উপযুক্ত সাহায্য করিল না; তিনি 

শেষে ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট দূত পাঠাইয়া সন্ধি করিতে 
চাহিলেন। ভাম্কর পণ্ডিত সেই দূতকে কহিলেন, 

“তোমার প্রভুর সমস্ত দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার সৈন্য ও 
সেনাপতি সকলে অসন্তুউ আছেন, আমার হস্তে উদ্ধার 
পাওয়া তাহার অসাধ্য ; কিন্তু তিনি বাঙ্গালার প্রধান রাজা, 

অতএব যদ্দি আমাকে এক কোটা টাকা ও অনেকগুলি হ্ডী 
দেন, তবে আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব” তীহার এই 

কথায় আলিধন্দি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উত্তর করিলেন, 
“যাব আমার এই দেহে প্রাণ থাকিবে, তাবশ আমি এরূপ 

অপমানের কাধ্য করিব না” আলিবদ্দি কৌশলে সেনাপতি- 
দিগকে বশে আনিলেন, ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত তীহার কয়েক 

স্থানে যুদ্ধ হইল; মেই সকল যুদ্ধে আলিবদ্দি জয়লাভ 

করিলেন। পরে ভাক্কর পণ্ডিতকে উড়িষ্যার দিকে 

তাড়াইয়া দ্রিলেন। 'সলিবদ্দি জয়ী হইলেন বটে, কিন্ত্ব তাহার 

বিপদ্ ঘুচিল না । তিনি যখন উড়িষ্যার দিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে 
তাড়াইয়৷ লইয়া যান, সেই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে 
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তাহার প্রভু রঘুজী অন্য দিক্ দিয়া আসিয়! রাজধানীর নিকটে 

লু্টন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আর একদল মারহাটা 
সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে লুটন করিতে আসিয়াছিল। এবার 
গৃহযুদ্ধ বাধিয়া গেল। দ্বিতীয় দল রঘুজীকে পরাস্ত করিয়া 

বঙ্গদেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়। দিল এবং আলিবদ্দির নিকট 

হইতে চৌএএ লইয়া দেশে গমন করিল । 

ইহার কিছুদিন পরে, ভা্কর পণ্ডিত আবার বিশ সহস্র 

সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আদিলেন। আলিবদ্দিকে বলিয়৷ 

পাঠাইলেন, তিনি বদি চৌথ দেন, তবে দেশে ফিরিয়া যাইবেন 

নতুবা যুদ্ধ করিবেন। এবার আলিবদ্দি গোপনে ভাস্কর 
পঞ্ডিতকে হত্যা করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি প্রধান 

দেনাপতিকে এ বিষয়ে বলিলে, তিনি এরূপ কাধ্য করিতে 

প্রথমে স্বীকার করিলেন না। তণপরে আলিবদ্দি তাহাকে 

প্রলোভন দেখাইলেন ; লে ভে পড়িয়া তিনি স্বীকার করিলেন । 

আলিবর্দি সা্ধী করিবার ছলে তাহাকে ও আর একজন 

সেনাপতিকে মারহাট্াদিগের নিকটে পাঠাইলেন। তাহার ভাস্কর 

পণ্ডিতকে কহিলেন, “তুমি একবার আলিবদ্দিখার সহিত 

দেখা করিতে আসিলে, তিনি তোমার কথায় সম্মত হইবেন ।” 

ভাক্কর লোভে পড়িয়া! যাইতে সম্মত হইলেন ; যেদিন তিনি 

আদিবেন, সেই দিন কয়েক জন সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 

গোপনে শিবিরের চারিদিকে রহিল। ভাস্কর ও তাহার অন্ু- 

চরগণ আপন আপন তরবারির বাঁটে হাত দিয়া আলিবদ্দির 
শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তখন আলিবদ্দি আসন ত্যাগ 
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করিয়া তিন বার জিভভ্ঞ।সা করিলেন, “মহাশয়দিগের মধ্যে কে 

মহাবীর ভাস্কর ?” তাহাতে ভাস্কর নির্দিষ্ট হইবামাত্র তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “এই বস্য,দিগকে হত্যা কর।” আদেশ 
মাত্র সৈন্যগণ ভাক্কর ও তাহার ভূত্যদ্দিগকে আঘাত করিতে 

লাগিল। তীহারাও অতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে 
পরাজিত হইয়া প্রত্যেকে হত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের 

হত্যার কথা দেশে পোৌঁছিলে মারহাট্ারা ক্রুদ্ধ হইয়! বারংবার 
বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে লাগিলেন ; অবশেষে আলিবদ্দি 
বাঙ্গালার চৌথ ও উড়িধ্যার দক্ষিণভাগ মারহাট্রাদ্দিগকে দিয়া 

দেশে শান্তি স্থাপন করেন । 

লুফৎউন্লিসা । 

আলিবদ্দিখার একজন প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন, তীহার 
নাম সিরাজদ্দৌলা । সিরাজের, সহিত লুফৎ্উন্নিসার বিবাহ 
হয়। তিনি দেখিতে যেমন স্থশ্রী ছিলেন, তেমনি তাহার 

অনেক গুণও ছিল। তীহার মিষ্ট আলাপে ও শিষ্টব্যবহারে 

সিরাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে মাতামহের 
অতিশয় আদরে এবং মন্দ সঙ্গীদিগের কুপরামর্শে, সিরাজের 

স্বভাব অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল । কিন্তু লুফ্উন্লনিস৷ কিরূপে পতির 
মঙ্গল হুইবে, সেই চিন্তাই সর্বদা করিতেন । তিনি সকল সময়ে 

সিরাজের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন । 

সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন পাটনার শাসনকর্তী ছিলেন । 
ঙ 
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দুর্স্ত আফ্গানেরা তাহাকে হত্যা করিলে, আলিবদ্দিখ' 
সিরাজকে পাটনার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। জানকীরাম 
নামক একজন দক্ষ কম্মচারীকে তাহার সাহায্য করিবার জন্য 
সঙ্গে দিলেন । আলিবদ্দি সিরাজকে অতান্ত ভাল বাসিতেন , 

সিরাজদ্দৌল! | 

তাহাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। কিছু 

দিন পরে, তাহাকে নিজের নিকটে আনাইলেন । জানকীরাম 

পাটনার শাসনকর্তা হইলেন। মেহেদীনেসা নামে একজন 

সিরাজের সঙ্গী তাহাকে কুপরামর্শ দিল ; সে বলিল, “নবাব 

আলিবদ্দি আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতেছেন। দেখুন না 

জানকীরামকে পাটনার শাসনকর্তী করিয়া আপনাকে নিজের 

নিকটে রাখিলেন ; আপনি জানকীরামের হাত হইতে শাসন 

ভার কাড়িয়৷ লউন।” সিরাজও তাহার কথামত যুদ্ধযাত্র! 
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করিলেন। এই সময়ে নানারূপ বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়৷ 
লুফণ্উন্নিস। তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন । প্রথমে সিরাজ সম্মত হন নাই ; তখন লুফত্ উন্নিসা 
কাদিতে কীাদিতে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

শেষে সিরাজ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন । 

আলিবদ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, সিরাজ বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যার নবাব হইলেন। দেশের লোক তাহার উপর সন্তুষ্ট 

ছিলেন না। আলিবদ্দি খা জীবিত থাকিতেই সঙ্গীদিগের 

কুপরামর্শে তিনি অনেক অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। এখন 

নবাব হইয়া তাহার অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল। দেশের 

লোক বাতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীহাকে নষ্ট করিবার জন্য 
দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

সেই সময়ে সিরাজ সন্বদাই অতান্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং 

কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেই সময়েও 

লুফণগ্ুউন্নিসার উপর তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। একমাত্র 
তাহারই মিষ$কথায় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভ ৰকরিতেন। 

এই সতীরমণী ক্ষণকালের জন্য স্বামীকে নিজসঙ্গ পরিত্যাগ 

করিতে দিতেন না। 

দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ গরামর্শ করিয়া স্থির 

করিলেন, সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব 

করিতে হইবে । তখন ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যের বিশেষ 
উন্নতি করিয়াছেন। দেশের লোকও তাহাদের ক্ষমতার বিলক্ষণ 

পরিচয় পাইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ তখন কোম্পানীর 
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শবর্ণর ;) তিনিও দেশের লোকের মন্ত্রণায় যোগ দিলেন। 

কলিকাতার চল্লিশক্রোশ উত্তরে এবং বহরমপুরের একাদশ 

ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরঘী নদীর তীরে, পলাশী নামক একট স্থান 
আছে; সেইখানে যুদ্ধ বাধিল। সিরাজের সেনাপতি পর্য্যস্ত 
তাহার বিপক্ষ, স্বতরাং তাহার পরাজয় হইল। তখন যাহারা 

তাহার স্বপক্ষে ছিলেন, তাহারা তাহাকে নগর রক্ষার পরামর্শ 

দিলেন; কিন্তু বিপক্ষগণ তাহাকে পলায়ন করিতে উপদেশ 

দেন। সিরাজ তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য সকলের নিকট 

কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই স্বীকার করিল না; 

একমাত্র লুফণ্উন্নিস৷ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
ছুই প্রহর রাত্রিতে বঙ্গ, বিহার, উড়িব্যার নবাব সিরাজ, এক 

খানি সামান্য যানে লুফতউন্নিসাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। 

পথে রাত্রি প্রভাত হইল, রৌন্রে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, 
লুফণ্উন্নিস1 নিজের কষ্ট গ্রাহ্য ন৷ করিয়া রুমাল দিয়া সিরাজকে 

বাতাস করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে ভগবানগোলা নামক 
স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা 

যোগে তীহারা রাজমহলে গমন করেন । একে পল্মানদীর উত্তাল 

তরঙ্গ, তাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সিরাজ অত্যন্ত 

কাতর হইয়া পড়িলেন। লুফণ্উন্লিসা সিরাজকে আচ্ছাদন 
করিয়৷ বসিয়া রহিলেন এবং মিষ্টকথায় সাস্তবনা দিতে লাগিলেন। 

তিন দিন, তিন রাত্র অনাহারে কাটিয়া গেল; শেষে তাহারা 
রাজমহলের নিকটে'উপশ্থিত হইলেন। সিরাজ তখন ক্ষুধায় 
তৃষ্ণা অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তীহারা সাহদানা 
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নামক এক ফকিরের কুটারে আশ্রয় লইলেন। এই 
ফকির পূর্বেবে নবাবের নিকটে একবার অপমানিত হইয়া- 
ছিল। ফকির ভাবিল, তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার 

এরূপ স্থযোগ আর হইবে না। সে নবাবকে যথেষ্ট সমাদর 
করিল, তাহার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল; এদিকে 

গোপনে পরপারে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের নিকট 

সংবাদ পাঠাইল। মীরকাশিম আসিয়া সিরাজকে বন্দী 
করিয়া মুশিদীবাদে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে মীরজাফরের 
পুজ্র মীরণ সিরাজকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দেন। কেহই 

এই নির্দয় কার্য্য করিতে চাহিল না ; তখন আলিবদ্দিখার অন্নে 

প্রতিপালিত মহন্মদীবেগ নামক একব্যক্তি এই নির্দয় কার্যের 

ভার লইল; তাহার তরবারির আঘাতে সিরাজের দেহ দ্বিখণ্ডিত 

হইল । খোসবাগ নামক স্থানে নবাবের দেহ সমাধিস্থ কর! হয়। 

লুফতউন্নিসাকে ঢাকায় পাঠাইয়া,দেওয়া হইল । কিছুদিন পরে 

সেখান হইতে আনাইয়! খোসবাগের সমাধি রক্ষার ভার তাহার 

উপর অর্পিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন রাশি রাশি 

ফুল সংগ্রহ করিয়া কাদিতে কীদিতে সমাধির উপর ছড়াইয়া 

দিতেন। স্বামীর জন্য তাহার মনে এত কষ্ট হইত যে, মধ্যে 

মধ্যে তিনি অজ্ঞান হইয়! পড়িতেন। কিছুদিন পরে তাহার 

মৃত্যু হইল। সিরাজের সমাধির পার্থে তাহাকে সমাধিস্থ করা 

হয়; সতী রমণী স্বামীর পদতলে চির নিন্তরায় নিদ্রিত 

রহিলেন। তাঁহার গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ সেই খোসবাগ 
এখনও সেই পবিত্র সমাধি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। 



রাণী ভঝণী। 

রাজসাহী জেলায় নাটোর নামে এক স্থান আছে। 

এঁ স্থানে পূর্বেবে রামকাস্ত নামে একজন বিখ্যাত জমিদার 

ছিলেন। খ্ঠাহারই পত্বীর নাম রাণী ভবাণী। ইহার পিতার 
নাম আত্মারাম চৌধুরী । বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতিনা গ্রামে 
তাহার নিবাস ছিল। ভবাণী অতিশয় গুণবতী ও পরম স্বন্দরী 

ছিলেন বলিয়া রাজ! রামকান্ত তাহাকে বিবাহ করেন । 
রাজা রামকান্ত জমিদারীর কাধ্য .ভালরূপে চালাইতে 

পারিতেন না; একারণ তাহার জমিদারী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে । 

এই জময়ে আলিবদ্দী খা বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি 
রামকান্তকে অযোগ্য দেখিয়া তাহার পিতৃব্য পুজ্র রতিকাস্তের 
হস্তে জমিদারী অর্পণ করেন । কিন্তু পরে রাণী ভবানী কৌশল 

করিয়! জমিদারী উদ্ধার করিয়াছিলেন । ইহার কিছুকাল পরেই 

রাজ! রামকান্তের স্বৃত্যু হয়। তৎপরে বিধবা রাণী ভবাণী 

জমিদারী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তীহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষু 

ছিল এবং তিনি জমিদারীর কাধ্য অতিশয় দক্ষতার সহিত 

নির্ববাহ করিয়াছিলেন । 
রাণী ভবাণীর এক পুজ্র জন্মিয়াছিল; শৈশবেই তাহার 

মৃত্যু হয়। একমাত্র কন্য! তারাস্থন্দরী, তিনিও বাল্যকালে 
বিধবা হইলেন। অবশেষে রাণী এক দত্তক পুক্র গ্রহণ; 

করেন; এই পুত্রের নাম রামকৃষ্ণচ। ইনি পরম ধার্মিক, 

' বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক ছিলেন। রাণী ভবাণী এই দত্তক 



পুজের হস্তে বিষয়ের ভার দিয়া, বিধবা কন্য! সহ গঙ্গা! তীরে 

বড় নগর নামক স্থানে শিয়া বাস করেন । বড় নগরে রাণী ভবাণী 

নিজের বাস করিবার জন্য এক প্রাসাদ ও দেবালয় নিশ্মীণ 

করাইয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি এস্থান পরিত্যাগ 

করেন নাই। ধরন্মকন্ম ও পরোপকারই তাহার একমাত্র কার্ষ্য 

ছিল। দেবসেবা, “ছুঃখার ছুঃখমোচন, জলাশয় খনন প্রভৃতি 
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পুণ্য কার্য্য করিয়াই তিনি জীবন শেষ করিয়াছিলেন । এই 
কারণে আমাদের দেশে তীহার নাম চিরকাল সকলে স্মরণ 

করিবে। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস। 

রাজসাহী জেলায় মান্দা গ্রামে কালাটাদ রায় নামে 
এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাহার মাতা 

তাঁহাকে রাজু বলিয়া ডাকিতেন। রাজু গৌড় বাদসাহের 
ছুলালীবিবি নামে এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান 
হন। ক্রমে তিনি একুজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া পড়েন। 
তিনি মুসলমান হুইলে, তীহার নাম মহম্মদ ফর্ম্মলি হইল। 
তিনি হিন্দুদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেন এই জন্য 
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হিন্দুরা তাহাকে কালাপাহাড় বলিত ; এই নামেই তিনি সর্বত্র 
বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা, কামরূপ, আসাম, কাশী, গয়া, 

অযোধ্যা, প্রয়াগ, ও বৃন্দাবনে হিন্দুদিগের দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া, 

বলপুর্ববক মুসলমান করিয়া একরূপ হিন্দুধন্ম লোপ করিবার 
উপক্রম করিয়াছিলেন । আবার আরঞ্জেব বাদসাহও কাশী- 

ধামের হিন্দুধন্মলোপের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেম ৷ রাণী- 
ভবাণীর সময় ৬ কাশীধামের ঘোর বিশৃঙ্খলা ; কাশীর সীমানা 

নির্দিষ্ট ছিলনা । রাণী ভবাণী কাশীর সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া 
প্রতি সীমাস্থানে শিব স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে 

দুর্গামন্দির ও অন্নসন্ত্রপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি কাশীতে 
৩৬৫ খানি অট্রালিকা নিন্দাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদ্দিণকে দাঁন করিয়া- 
ছিলেন। ফলতঃ রাণী ভবাণীর যত্বেই কাশীতে হিন্দুধশ্মের একরূপ 
পুনঃ প্রতিষ্ঠ| হয়। গয়াধামেও রাণী ভবাণীর কীর্তি আছে । 

আলিবদ্দীর্খার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল! নবাব হইয়া দেশের 
লোকের উপর নান প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ত করিলেন। 

দেশের লোক সেই অত্যাচারে ক্ষেপিয়া উচিল। জগ শেঠ 
তখন বঙ্গদেশে বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তাহার গুহে দেশের 
গণ্য মান্য সকলে গোঁপনে এক পরামর্শ করিলেন । তাহাতে 

সিরাজকে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া প্রধান সেনাপতি 

মীরজাফরকে নবাবী দিবার কথা স্থির হইল। রাঁণী ভবাণীও 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি, গোপনে এইরূপ রাজার 

বিরুদ্ধে পরামর্শ করা ধন্ম বিরুদ্ধ বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 

কথা কেহই শুনেন নাই। 
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বাঙ্গ(লা ১১৭৬ সালে এদেশে ভয়নাক দুভিক্ষ হয় ; লোকে 

ইহাকেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলে তখন 'কার্টিয়ার এখানকার 
গবর্ণর । মহারাণী ভবাণী তখন অদ্ধবঙ্গেশ্বরী । তিনি কর্ম্মচারী- 

দিগকে ভাকাইয়া বলিলেন, “খাজনার জন্য কাহারও প্রতি যেন 

পীড়ন করা না হয়। কোন্ গ্রামে কে অন্নাভাবে কষ্ট 

পাইতেছে, প্রতিদিন তাহার যেন সন্ধান লওয়া হয়। তারপর 
কোন্ গ্রামে কি ভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সংবাদ 

নিত্য নিত্য যেন আমাকে জানান হয় ।৮ 

দুন্তিক্ষের সনয় স্থানে স্থানে গীড়৷ হইতেছে সংবাদ পাইয়া 

মহারাণী অধিক সংখ্যক বৈদ্য নিযুক্ত করিলেন। কর্ম্মচারী- 
দিগকে বলিয়া দিলেন, “যে গ্রামে যখনই কেহ গীডিত 

হইবে, যেন সে চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মারা গিয়াছে একথা 

আমাকে শুনিতে না হয়।” সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া 

রাত্রে যখন কর্্মচারীদিগের মুখে শুনিতেন যে, কেহ অনাহারে 
নাই, তখন তিনি স্নান আহার করিতেন। তীহার কন্যা 

তারান্থুন্দরী আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিতেন, 
“মা, আমার কোথায় কোন সন্তান অনাহারে রহিয়াছে, আর 

আমি কি বলিয়! মুখে অন্ন দিব । সকলের সংবাদ অগ্রে পাই, 
তৎপরে আহার করিব।” এইরূপে অন্নসত্রে যখন টাকা 

নিঃশেষ হইয়া আসিল, নববের নিকট বগসর বশসর যে টাকা 

পাঠাইতে হয়, তাহার অধ্ধেক পর্য্যন্ত খরচ হইল, তর্খন কর্্ম- 

চারীরা তাহাকে জানাইলে, তিনি' উত্তর করিলেন, “যদি আমার 
' প্রজারাই মারা পড়িল, তবে আমার জমিদারী কাহাদের জন্য ? 
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আমার সর্বস্ব দিয়াও যদি তাহাদিগকে বাঁচাইতে পার, তাহার 

ব্যবস্থা কর।” রাণী ভবাণী, প্রত্যক্ষ অন্নপূর্ণা ছিলেন। তাহার 
দয়া» স্নেহ ও মমতার তুলনা নাই। 

কান্তবাবু । 

কান্তবাবুর অপর নাম কুষ্ণকান্ত নন্দী । বদ্ধমান জেলায় 

সিজনা নামে একটা গ্রাম আছে। এইখানে কৃষ্ণকান্তের 

পৈজ্ধিক বাসস্থান ছিল। কৃষ্ণকান্তের পিতামহ কালী নন্দী 

সেখান হইতে কাঁশিমবাজারের শ্রীপুর নামক একটা 
পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করেন। কুষ্ণকান্তের পিতার নাম 

রাধাকৃষ্ণ নন্দী । কন্ঃকান্ত সামান্য ইংরাজী ও পারসী 

জানিতেন, বাঙ্গাল৷ হিসাবপত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । তিনি 

কোম্পানীর কাশিমবাজারের 'রেশমের কুঠিতে একটা মুন্থরী- 
গিরি কাজ পাইলেন। যাহা কিছু সামান্য বেতন পাইতেন, 

তাহাতেই তিনি কোনরূপে সংসারযাত্র! নির্ববাহ করিতেন। 

কিছুদিন পরে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরাজ বণিক- 
দিগের বিবাদ বাধিল। কোম্পানীর কাশিমবাজারের রেশমের 

কুঠির প্রধান কম্মচারী ওয়ারেণ হেগ্রিংস্ শুনিলেন, নবাবের 
লোক কুঠি লুট করিতে আসিতেছে । ' তিনি অত্যন্ত ভীত 
হইলেন ; কোন উপায় না দেখিয়া, কান্তবাবুর আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । কান্তবাবু কৌশল করিয়! হেগ্রিংস্কে নিরাপদ স্থানে 

পৌছিয়া দিলেন ; হেগ্িংসের প্রাণরক্ষা হইল। 
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পরে হেষ্টিংস্ বড়লাট হইলেন। কান্তবাবুর নিকটে যে 
উপকার প্রাপ্ত হন, তাহ! তিনি ভুলিতে পারেন নাই । তিনি কান্ত- 
বাবুর প্রত্যপকার করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে একটা 
বড় জমীদারী দিলেন। তিনি কান্তবাবুকে রাজা উপাধি 
দিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্ত্ব কান্ত বাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। 

তিনি প্রার্থনা করেন, যেন তাহার পুপ্র পৌন্রেরা এ উপাধি 
পায়, বড়লাট তাহাতেই সম্মত হুন। 

কান্তবাবুর পুজ্র রাজা লোকনাথ; লোকনাথের পুজ্র 

রাজা হরিনাথ ; তাহার পুক্র রাজ! কষ্ণজনাথ । রাজা কৃষ্ণ- 

নাথ মহা'রাণী স্ব্ণময়ীর স্বামী । তোমরা বোধ হয় অনেকে 

মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম শুনিয়াছ, ইহার দানের তুলন। নাই। 
গবর্ণমেন্ট ই্থীকে “মহারণী” উপাধি দেন। পরে মহারাণীকে 
“ভারত মুকুট” এই সর্বোচ্চ উপাধিও গবর্ণমেন্ট দিয়াছিলেন। 
মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন কাশিমবাজারের রাজা । 

রামশান্ত্রী। 

পেশওয়ারা শিবাজীর বংশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 

পেশওয়াগণের মধ্যে বাজিরাও বিশেষ বিখ্যাত । রামশাস্ত্রী 

পেশওয়৷ বাজিরাওয়ের মন্ত্রী ছিলেন। সেতারার নিকটে 

কোন স্থানে রামশাস্দ্রীর জন্ম হয়! তিনি কাশীতে নানা শান্ত 

অভ্যাপ করিয়া একজন ন্তুপপ্ডিত হুইয়াছিলেন। তাহার 

উপাধি স্থায়াধীশ ছিল। মধুরাও যখন পেশওয়৷ হন, তখন 
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রামশান্ত্রী জীবিত ছিলেন । মধুরাও রাত্র দিন, জপ তপ 

করিতেন, ধণ্মকাধ্যে তাহার অত্যন্ত মন ছিল; অল্প সময় 

রাজকাধ্য দেখিতেন । তীহাক্ম পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা! রাঘব রাও 

অতি কৌশলে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। রামশাস্ত্ী 
একদিন মধুরাওকে বলিলেন, “দেখ, তুমি ব্রাক্গণপুক্র, জপ তপ 

করাই তোমার কাধ্য ; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণের ক্লার্ধ্য ত্যাগ 

করিয়। ক্ষত্রিয়ের কাধ্য, রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছ, তখন উহাই 

তোমার ধন্ম। জপ তপ করা অতি ভাল কাধ্য, আমি উহার 

জন্য তোমাকে নিন্দা করিতেছি না; কিন্তু যদি তুমি রাত্র 

দিন জপ তপ কর, রাজকাধ্য না দেখ, তাহা হইলে রাজ্যের 

অনেক বিশৃঙ্খলা হইবে, প্রজাদিগের মহা! কষ্ট হইবে, অতএব 
নিয়মমত জপ তপ কর, আর রাজকার্যে ভাল করিয়া মন 

দাও।” মধুরাও রামশাস্ত্রীর কথামত চলিতে লাগিলেন। 
তাহার কৌশলে মারহাট্রারা অনেক যুদ্ধে জয়ী হন। হঠাৎ 
মধুরাওরের মৃত্যু হইল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও 
পেশওয়া। হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে রাঘব রাও ও তাহার 

স্ত্রী আনন্দবাই যড়যন্ত্র করিয়া গোপনে নারায়ণ রাঁওকে 

হত্যা করিলেন। রামশান্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। 

এই গুপ্তহত্যা যে রাঘবের দ্বারা হইয়াছে, তাহা তিনি 

জানিতে পারিলেন। তিনি রাঘবকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি 

এরূপ কাধ্য কেন করিলে ?1” রাঘবও এই অন্যায় কাষ্যের জন্য 

মনে মনে ভয়ানক অনুতাপ ভোগ করিতেছিলেন। তিনি 
কিয়ৎক্ষণের মধ্যে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ 
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রামশাস্ড্রীর বিশেষ ক্ষমতা ছিল, রাজ্যের সকলে তীহাকে 

অত্যন্ত ভক্তি ও সন্মান করিত, তীহার ন্যাধ্য বিচারে সকলে 

স্থথী ছিল। রাঘব ভয়ে কাতর হুইয়া বলিলেন, “আমার এই 

অন্যায় কাধ্যের প্রায়শ্চিত্ত কি?” রামশাস্ত্রী উত্তর করিলেন, 

“এই গুরুতর কার্ধোর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তোমার প্রাণদ 1৮ 

নরঘাতক রাজা সিংহাসনে বসিলে, সিংহাসন অপবিত্র 

হয়, রাঞ্জে নানারূপ অমঙ্গল ঘটে, প্রজাদিগের দুঃখের অবধি 

থাকে না; স্থতরাং আমি রাজ্যের এ সমস্ত অমঙ্গল দেখিতে 

পারিব না, আমার মুহুর্ত জন্যও আর এখানে থাকা উচিত 
নয়।” এই কথা বলিয়া রামশাস্ত্রী পুণা ত্যাগ করিয়া চলিয়া 

গেলেন। রাঘব অনেক মিনতি করিলেন, তিনি তাহাতে 

কর্পপাত করিলেন না। তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ 

বলিতে পারে নাই এবং আর কেহ কখন তাহাকে পুণাতেও 

দেখে নাই । 

“জবচাণক । 

ইংলগু হইতে একদল বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতে 

আসিয়াছিলেন, এই বণিকদলকে লোকে ইঞ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী 

বলিত। দীল্লির সম্রাট সাজাহাঁন বাদসাহের এক কন্যা অগ্নিতে 
দগ্ধ হয় ; বাউটন নামক একজন কোম্পানীর ডাক্তার তাহাকে 

' আরোগ্য করেন। সাজাহান বাউটনের উপর অত্যন্ত সন্্বষ্$ 

হইলেন এবং তীহারেক পুরস্কার দিতে চাহিলেন। তখন ভুগলীতে 
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একটী কুগী করিতে পারিলে, কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার 
অত্যন্ত স্্রবিধা হয় বিবেচনা করিয়া, বাউটন বাদসাহের নিকট 

এ বিষয়ে অনুমতি চাহিলেন। বাদসাহ তাহার প্রস্তাবে স্বীকার 

করিলেন। সাজাহানের দ্বিতীয় পুক্র স্থলতান সুজা তখন বাঙ্গলার 
শাসনকর্তী ছিলেন। তাহার সঙ্গে বাউটনের অতিশয় বন্ধুত্ব 

ছিল। তিনিও তাহার বিশেষ সাহাধ্য করিলেন। হুগলীতে 

গলাতীরে কোম্পনীর একটা কুগী নির্মিত হইল। সা স্ুজার দয়ায় 
ইংরাজেরা পাটনা, ঢাকা, মালদহ, বালেশ্বর ও কাশীমবাজারে 

কু্টী নিন্মাণ করিতে পারিলেন। সা স্থুজা যতদিন বাঙ্গলার 
নবাব ছিলেন, ততদিন কোম্পানী অতিশয় স্খে বাণিজ্য করিতে 

লাগিলেন, কিন্ত্ত অন্যান্য নবাবদের সময়ে আর তাহাদের সে 

স্থখ থাকিল না । সেই ছুঃসময়ে জবচার্ণক বাঙ্গালার কুঠী সকলের 

অধ্যক্ষ হইয়া আদিলেন। তিনি কৌশলে, বুদ্ধিবলে ও সদ্যবহারে 
বাদসাহের লোকজনকে বাধ্য করেন। তিনি উন্নত চরিত্রের 

লোক ছিলেন । তাহারই পরামর্শে কোম্পানী আরঙ্জজেব বাদসার 

পৌন্র আজিমওসমানের নিকট হইতে স্থৃতানুটা, গোবিন্দপুর ও 

কলিকাতা এই তিনটা গ্রাম ক্রয় করিলেন । জবচার্ণক এই তিনটা 

গ্রাম লইয়া কলিকাতা মহানগরীর সুত্রপাত করেন। তাহারই 
যত্বে ও পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে কলিকাতা মহানগরীর 

প্রীবুদ্ধি হইয়াছিল। ধরিতে গেলে তীহারই যত্বে ও বুদ্ধি- 
কৌশলে বাঙ্গলায় ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। জবচার্ণক 

সাহেবের,.নামানুসারে বর্তমান চাণক গ্রামের নাম হইয়াছে । 
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বাজ! রামমোহন রায় । 

হুগলি জেলায় রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। 

ইহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। ইনি সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। 

বাল্যকালে রামমোহন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। 

এখন যেরূপ ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে, সেকালে সেইরূপ 

আরবী ও পারসী ভাষার প্রচলন ছিল। রামমোহনের পিতা 

তাহাকে নয় বসর হইতেই আরবী ও পারসী পড়াইতে 

আরম্ভ করেন। তাহার আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল। 

অল্পদিনের মধ্যেই এঁ দুইটা ভাষা তিনি স্তন্দররূপে শিক্ষা 

করিলেন। তখন তাহার বয়স বার বসর মাত্র । ভাব দেখি, 

বারবুসরের বালকের পক্ষে এই ছুইটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা 
করা কিরূপ বুদ্ধির কথ । 

ইহার পর রামমোহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ত 

করেন । ছুই তিন বসরের মধ্যে তিনি সংস্কতেও বিলক্ষণ 

পণ্ডিত হইয়া! উঠিলেন ৷ তিনি ক্রমে নানা শান্ত্গ্রস্থ পাঠ করেন । 

আমাদের দেশে ব্রাঙ্ষধন্ম নামে একধন্মের প্রচলন আছে। 

রাজা রামমোহন রায় এই ধন্ম প্রচার করেন। তাহার পিতা 

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন ; তিনি দেখিলেন, হিন্দুধর্ম রামমোহনের 
আস্থা নাই। সেজন্য তিনি পুক্রকে বিস্তর বুঝাইলেনঃ এমন 

কি তাহ।কে শাসনও করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার 

মত পরিবর্তিত হয়'নাই। অবশেষে রী তাহাকে গৃহ হইতে 
দূর করিয়! দিলেন । 



রাজা রামমোহন রায় । 

যোল বওসরের বালক গুহ হইতে তাড়িত হইয়া একাকী পদ 
ব্রজে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেকালে রেল, 

্টীমার প্রভৃতি কিছুই ছিল না। পদকব্রজে দেশ ভ্রমণ করা যে 
কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাবিয়া দেখ। কিন্তু এত কষ্টেও 

তিনি বিরত হইলেন না। তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ 

করিয়া অবশেষে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিয়া তির্ববতে 
প্ গু 
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উপস্থিত হন। তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধ; সেখানকার 
পুরোহিতদিগকে লাম! বলে। রামমোহন লামাগণের সহিত ধর্ম 
বিষয়ে তর্ক আরম্ভ করেন ১ তাহাতে তির্বতবাসীরা ভয়ানক 

কুপিত হইয়া তীহার প্রাণনাশের উপক্রম করে। কিন্তু 

তির্ববতীয় রমণীদিগের কৃপায় তিনি প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া 

আসিতে পা্দিয়ছিলেন । 

রামমোহন গ্রহে ফিরিয়া আমিলে, তাহার মাতাপিতা 

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পরে ধন্মমত লইয়া পিতা 

পুজে পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং তীহার পিতা এবারেও 
তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়! দিলেন। 

দ্বিতীয় বার গুহ হইতে তাড়িত হইয়া রামমোহন সরকারী 

চাকরী গ্রহণ করেন। রঙ্গপুর জেলার কালেক্টরের দেওয়ানী. 

পদে তিনি তেরবসর কল্প করিয়াছিলেন। এই তের বসরের 

মধ্যে, বেতন হইতে তিনি প্রায় লক্ষ টাক! সঞ্চয় করেন । অব- 

শেষে চাকরী ত্যাগ করি) রামমোহন কলিকাতায় আসেন, এবং 

স্বজাতির সেবায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মম প্রচার 

করেন। | 
রামমোহন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাহার 

আকৃতির মত প্রকৃতিও অতি স্থুন্দর ছিল। বন্ধুবান্ধব অত্ত্রীয় 

স্বজনদিগকে তিনি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন। বালক 

বালিকাদিগকে রামমোহন অত্যন্ত স্রেহ করিতেন । শিশুর! 

তুলিবে বলিম্বা! তিনি উদ্যানের এক বৃক্ষে একটা 'দোল্না 
ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানৈ শিশুদের সঙ্গে তিনিও মধ্যে 
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মধ্যে ছুলিতেন। শিশুদের দোলা শেষ হইলে, নিজে দোলায় 

বসিয়া বলিতেন, “ এইবারে আমার পালা ৮”; সকলে মহা 

আনন্দে তাহাকে দোল দিত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি 

কিরূপ সরল ও মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামমোহন 
অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। -তিনি এদেশের জন্য 
যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে তেদমরা বিস্মিত 

হইবে। রামমোহন রায়ের পুর্বেবে এদেশে ছাপাখানা ছিল না, 
তাহার সময়ে প্রথম ছাপাখানা হয়। তিনি নিজব্যয়ে নানা 

বিষয়ে পুস্তক লিখিয়! বিুরণ করিতেন । রামমোহনের পূর্বে 
এদেশে ভাল গগ্ভ রচনার প্রথ! ছিল না ; তিনিই প্রথম উৎকৃষ্ট 

গ্ভ রচনা আরম্ভ করেন । তখন বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ছিল না, তিনি 

একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া সে অভাব পুর্ণ করেন। ভূগোল 
ছিল না, তিনিই সর্বব প্রথমে ভূগোল লিখেন । খগোল, জ্যামিতি 
প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া দেশের লোকের 

জ্ঞান লাভের উপায় করেন ॥ তীহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমের 

ফলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়া ছিল। 

এদেশে হিন্দু সমাজে সতীদাহ বলিয়া এক প্রথা ছিল। 

স্বামীর মৃতদেহের সহিত জীবিত স্ত্রীকেও দাহ করা হইত। 

স্বামীর মৃত্যুতে অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া কোন কোন স্ত্রী স্বেচ্ছায় 
সহমরণে যাইতেন। আবার কখন কখন স্ত্রীর অনিচ্ছা 

থাকিলেও বলপূর্ববক তাহাকে মৃত স্বামীর সহিত দাহ করা 
হইত। এই প্রথা নিবারণের জন্য রামমোহন প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। সেই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বে্টিঙ্ক আমাদের 
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বড়লাট ছিলেন। রামমোহনের পরামর্শেই তিনি এই প্রথা 

ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দেন। 

ভারতবাসীদিগের মধ্যে রামমৌহনই সর্ববপ্রথমে ইংলগ্ডে 

গমন করেন। ইহার পূর্বেন আর কেহ সমুদ্রযাত্রা করেন নাই। 
তখন সাহ আলম দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট ছিলেন । তিনি দল্লীর 

মোগল সম্তরান্টর পক্ষ হইতে ইংলগ্ডের রাজা ও রাঁজসভার নাঁমে 

এক পত্র লইয়া বিলাতযাত্রা করেন। দিল্লীর সম্াটই 

রামমোহনকে রাজ! উপাধি দিয়াছিলেন। 

বিলাতের লোকের। রাজ! রামমোহনকে অত্যন্ত সম্মান 

করিতেন । বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং অশেষ গুণে গুণবান্ 
ছিলেন বলিয়াই রামমোহন বিলাতে সম্মান পাইয়াছিলেন। 

বিলাতেই তীহার মৃত্যু হয়, তখন তীহার বয়স ষাট বসর। 
তথায় তাহার সমাধি-মন্দির অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 

ডেভিড, হেয়ার । 

ডেভিড হেয়ার স্কটলশু দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 

পিতা ঘড়ির-ব্যবসাযর় করিতেন । তাহার চারি পুক্র ; ডেভিড, 
সর্বব কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাল্যকাঁলে য্কিঞ্চি লেখাপড়া 
শিখিয়া পিতার নিকট ঘড়ির কাধ্য শিক্ষা করেন। পঁচিশ বশসর 

বয়সের সময়, হেয়ার কলিকাতায় আসিয়৷ ঘড়ির ব্যবসায় আর্ত 

করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন। 

তৎপরে গ্রে নামক এরজন বন্ধুকে আপনার কার্য্যের ভারার্পণ 

করিয়া! নিজে অবসর গ্রহণ করেন । 
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তিনি এদেশের লোকদ্দিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন না; 

সকলকে অন্তরের:সহিত ভাল বাসিতেন। তখন এদেশে যাত্রা, 

নাচ, কবি, পাঁচালী, হাফ, আখড়াই, বুলবুলের লড়াই প্রভৃতি 

দে নতি 

স্পসিটি যার এ 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিগ্ক | 

নান! প্রকার আমোদের ব্যাপার ছিল। হেয়ার সাহেব সেই সকল 
অমোদপ্রমোদে, এদেশের লোকদিগের সঙ্গে যোগ দিতেন। 

তিনি দেখিলেন যে, বাঙ্গালিদের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ, তাহারা পরি- 
শমী; বিস্ভাশিক্ষা করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার 
উন্নতি করিতে পারিবে । এদেশে তখন এখনকার মত স্কুল 

কলেজ ছিল না। স্থানে স্থানে যে কয়েকটা পাঠশালা ছিল, 
তাহাতে বঙ্গভাষায় .সামান্য অহ্কবিষ্ঠা, পত্র-লিখন, জমাওয়াশীল 
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বাকী ও গুরুদক্ষিণ।, দাতাকর্ণ ও গঙ্গার বন্দনা, শিক্ষ। দেওয়া 

হুইত। কিন্তু এ সকল পাঠশালার ছাত্রের শুদ্ধরূপে লিখিতে 

পারিত না; রীতিমত ইংরাজী স্কুল 'একটাও ছিল না। মহামতি 
হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় ও যত হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় । এ 
কলেজের নামই পরে প্রেসিডেন্পী কলেজ হইয়াছে । 'তিনি 

আরপুলী, প্লডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে, ভাল ভাল পাঠশালা স্থাপন 
করেন এবং পটলডাঙ্গাতে একটা ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করিয়া 
ছিলেন; এই স্কুলের নামই পরিশেষে হেয়ার স্কুল হইয়াছে । 

দানশীল হেয়ার সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পুস্তক, 

কাগজ ও কলম প্রভৃতির ব্যয় নিজে বহন করিতেন । এইরূপে 

কত প্রকারে যে তিনি দান করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । 

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিষ্ক তখন আমাদের বড় লাট। হেয়ার 
তাহার সহিত দেখা করিলেন এবং বাঙ্গালিদিগকে চিকিৎসা 

বিদ্া শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় একটী মেডিকেল কলেজ 

স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন বোণ্টিষ্ক বাহাদুর তাহার প্রস্তাব 

শুনিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। 

তোমরা পটলডাঙ্গায় গোলদীঘির নিকটে যে মেডিকেল কলেজ 

দেখিতে পাঁও, ইহা সেই মহামতি হেয়ার সাহেবের যত্ব ও. 

চেষ্টার ফল। 
যাহাতে স্কুলের ছাত্রগণ সচ্চরিত্র হয়, সে দিকেও হেয়ার 

সাহেবের লক্ষ্য ছিল। তিনি এুতিদিন পুর্ববান্লে দশটার মধ্যে 
আপনার আহার সমাপ্ত করিয়া পাক্ী চড়িয়া পুস্তক ও ওঁষধাদি 

লইয়া বাহির হইতেন, এবং প্রথমে হিন্দু কলেজ ও তৎপরে আপনার 
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স্কুলে ও অন্যান্য .বিষ্ভালয়ে গমন করিতেন । তিনি বিদ্যালয়ের 

ছাত্রদ্দিগের উপস্থিতি লিখিবার বহি দেখিয়া অনুপস্থিত বালক- 

দিগের নাম লিখিয়া লইতেন্ট। পরে তিনি প্রত্যেক শ্রেণীতে 
কোন ছাত্র কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে ও কি ভাবে ব্যবহার 

করিয়! থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন । কাহারও চরিত্রে 

কোনরূপ দোষ দেখিলে, অতি কৌশলে তাহা সংশ্টশাধন করিয়া 
দিতেন । তাহার এমন একট আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে, যে দছুর্দদীন্ত 

বালকগণকে তাহাদের মাতাপিতা শীসন করিতে পারিতেন না, 

মহাত্স! হেয়ার তাহাদিগকে সহজে স্রপথে আনিতেন। স্কুলের 

ছুটার সময়, একখানি রুমাল হাতে করিয়। তিনি দরজার নিকট 

দাড়া ইয়া থাকিতেন এবং কোন বালককে অপরিষ্কত দেখিলে, সেই 

রুমাল দিয়া তাহাকে স্থন্দররূপে পরিষ্কত করিয়া দিতেন । 

তশুপরে হাসিতে হাসিতে তাহার কপোলে একটা চুম্বন করিয়া 
আনন্দিত হইতেন। তিনি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে 

নিজে যাইতেন। সেখানে রোগী সকল যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন; সময়ে সময়ে নিজেও 

রোগীদিগের সেবাশুশ্রীষ! করিতেন। লেখাপড়া শিখিয়া কেহ 

কন্ম না পাইলে, তিনি অনুরোধ করিয়া তাহার কম্ম সংগ্রহ 

করিয়া দিতেন। ছুর্গোৎসবের সময়, প্রতি বৎসর তিনি অনেক 

দরিদ্র বালকবালিকাকে ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে 

বন্ত্র কিনিয়া দিতেন। সাতষট্টি বসর বয়সে ওলাউঠা রোগে 

তাহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন ; 

তাহার খণ আমর! কখন পরিশোধ করিতে পারিব না । 
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ঈশ্বরচক্দ্র বিদ্যাসাগর | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন দেশবিখ্যাত লোক । তীহার 

পিতা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৮২০ শ্বীঃ মেদিনীপুর 

জেলায় বীরসিংহ নামে একটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। "আট বশসর বয়স পর্যযন্ততিনি নিজের গ্রামের 

পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেন। তাহার পিতা কলিকাতায় সামান্য 

বেতনে মুহুরীর কার্য করিতেন। উত্তমরূপে পুক্রকে লেখাপড়া 
শিখান তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছ! ছিল, সেইজন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 

কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। 

কলিকাতায় আসিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র পথিমধ্যে স্থানে স্থানে 

প্রস্তরফলক প্রোথিত রহিয়াছে দেখিতে পাঁইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 

তখন ইংরাজী জানিতেন না। কিন্তু তাহার এত বুদ্ধি ছিল যে, 
পথ চলিতে চলিতে এই সকল প্রস্তরফলক দেখিয়াই এক ছুই 
ইত্যাদি অঙ্ক শিক্ষা করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কত 

কলেজে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন। 

তখন তাহার বয়স নয় বৎসর ; তাহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল 

ছিল। তিনি কত কষ্টে ও কত পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া 

শিখিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইবে । ছুইবেলা 

তাহাকে রাধিতে হইত । রাত্রে রাঁধিতে রাধিতে যে সময় 

পাঁইতেন তাহাতে পা$ অভ্যাস করিতেন। সংস্কত কলেজের 

পাঠ শেষ হইলে তিনি এত পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, কলেজের 
অধ্যাপকেরা তীহাকে বিদ্ভাসাগর উপাধি দান করেন। তিনি 



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

যখন সংস্কত কলেজে পড়িতেন, তখন অতি অল্পই ইংরাজী 

জানিতেন। কিন্তু কলেজ ত্যাগের পর তিনি ইংরাজী ভাষা 

উত্তমরূপ্রে শিখিয়াছিলেন। ঈর্থরচন্দ্র বাঙ্গাল! ভাধায় অনেক 

পুস্তক লিখিয়৷ গিয়াছেন। তীহাকে বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলা 

ষাইতে পারে । ৫ 
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বিদ্কাসাগর অতিশয় তেজস্বী ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যক্ষের কার্য করেন তখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর 

ইয়ং সাহেবের সহিত সামান্য কারণে তাহার মনোবিবাদ হয়। 
তিনি তত্ক্ষণাৎ্থ ৫০০২ শত টাকার চাকুরি ত্যাগ করেন । 
হ্ালিডে সাহেব তখন ছোটলাট ছিলেন; তিনি বিষ্াসাঁগরকে 

অত্যন্ত ভাব বাসিতেন এবং সম্মান করিতেন। তিনি তাহাকে 

ডাকিয়া বলিলেন, “আপনি এত টাকা বেতনের চাকুরি ত্যাগ 

করিলেন, আপনার সংসার কিরূপে চলিবে %” তাহাতে 

বিদ্ভাসীগর উত্তর করেন, “এখন ছুইবেল। আহার করিতেছি, 

পরে না হয় একবেলা আহার করিব, যদি তাহাও না জুটিয়া 
উঠে, তবে একদিন অন্তর আহাঁর করিব, তথাপি যাহা মন্দ 
বলিয়! জানি, তাহ! কখন করিতে পারিব না।” 

বিদ্ভাসাগরের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের সময় বাটা 
যাইবার জন্য তীহার মাতা তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া 

পাঠাইয়াছিলেন। তখন" তিনি কলিকাতা সংস্কতকলেজের 

অধ্যক্ষ । তিনি ছুটি চাহিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ছুটি না পাইলে 
মাতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন না, এই ছুঃখে তিনি 

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ; তৎপরে চাকুরি ত্যাগ করিবেন, 
স্থির করিলেন। সাহেবকে সে কথ! জানাইলেন ; সাহেব সে 

কথা শুনিয়। বিস্মিত হইয়া বিদ্াসাগ রকে ছুটি দিলেন । একজন 
চাকর সঙ্গে করিয়া তিনি বাটা চলিলেন। তখন বর্ষাকাল ৮ 
দামোদর নদের ছুকুল ভাসিয়া গিয়াছে ; বিদ্যাসাগর সাঁতার 

দিয় দামোদর পার হইলেন, আত্রবস্ত্রে, ভ্রুতপদে বাটা গিয়া 
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উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ভ্রাতা বিবাহ করিতে গিয়াছেন। 

তিনি বাটা যান নাই বলিয়। মাতা দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাদিতেছেন। 
তিনি উচ্ছৈস্বরে 'মা* “মা” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । মাতা 
ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন ; উভয়ে উভয়কে দেখিয়া কাদিতে 

লাগিলেন। সে রোদন আর থামে না। যেমন মা তেমনি পুক্র ; 

এমন মা না হইলে কি এমন পুজ্র হয় ? মাতার মৃত্যু হইলে, 
বিস্ভাসাগর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত অনবরত রোদন করিতেন । 

মাতাপিতার প্রতি বিষ্ভাসাগরের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি 

বলিতেন, “পিতামাতা সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা” | তিনি 

মাতাপিতার প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া শয়নকক্ষে রাখিয়'- 

ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সর্বব প্রথমে তীাহাদিগের 

প্রতিমূর্তি দেখিয়া ও প্রণাম করিয়৷ অন্য কার্য করিতেন । 

তিনি বালক বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য 

অনেক চেষ্টা করেন। তীহারই যত্বে ও চেষ্টায় বাঙ্গাল 
পাঠশাল! ও বালিক। বিদ্যালয়ের স্থটি হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন 

আমাদের বড়লাট ছিলেন। তিনিও ছোট লাট গ্রাণ্ড সাহেব 

এবিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন। ভদ্রবংশীয় হিন্দু বিধবার 

পুনরায় বিবাহ করিতে পারে নাঁ। বালিকাবয়সেও যদি কেহ 

বিধবা! হয়, আর তাহার বিবাহ হইবে না। তিনি বিধবা 

বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

বড়লাট ভালহৌসী ও ছোটলাট গ্রাণ্ড সাহেব তাহাকে এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সাহায্য করেন । 

বিদ্ভাসাগর কিরূপে পরের 'উপক।র করিবেন, তাহাই সর্বদা 
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ভাবিতেন । এজন্য সর্বত্রই তাহার সমান আদর ছিল। 

এক সময়ে তিনি ছোটলাট গ্রে সাহেবের সহিত দেখ! করিতে 
যান। চাপরসীকে দিয়। তিনি “প্রথমে সংবাদ পাঠাইলেন ; 
বিদ্ভাসাগর আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ছোটলাট তঙুক্ষণাঁ 

তাহাকে ডাকিয়া অনিতে বলিলেন । তীহার যাইবার অনেক 

পুর্ব্বে কম্বেক জন গণ্যমান্য বড়লোক ছোটলাটের সহিত 

দেখা করিবার জন্য দ্বারে চাড়াইয়াছিলেন। ছোঁটলাট অগ্রে 

বিদ্যাসাগরকে ডাকিলেন দেখিয়া, তাহারা সকলে বিরক্ত হইলেন 

এবং বড়.লাঁটের নিকট ও তাহ! জানাইলেন । বড়লাট ছোটলাট 
গ্রে সাহেবকে সে কথা জিজ্ভ্াসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন 

“বিদ্ভাসাগর অতিশয় বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, দেশের যাহাতে উপকার 

হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি আমার সহিত দেখা! 

করিতে আসেন; আর বড় লোকেরা নিজেদের উপকারের 

প্রত্যাশায় অসিয়া থাকেন। এইজন্য আমি বিদ্ভাসাগরকে 

প্রথমেই দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম |” 

বিদ্কাসাগরের ন্যায় করুণার সাগর, সেহের উত্স, ভক্তির 

অবতার, নিরনের অন্নদাতা, বিপন্নের উদ্ধারকর্তী, এ জগতে 

অতি বিরল। ১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, রাত্তি 

দুই ঘটিকার সময়ে ইনি পরলোক গমন করেন । 
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মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুজ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ধনে, 

মানে ও জ্ঞানে তখন কলিকান্তার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি ছুইবার ইংলগ্ডে গমন করেন । লর্ড এলেন- 

বরা তখন আমাদের বড়লাট ছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি নিজে 

অসীম ধনী দেখাইবাঁর জন্য অপরিমিত ব্যয় করেন |: বিলাতে 

দ্বারকানাথ এরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, সেখানকার গণ্যমান্য 

লোকে তাহাকে "প্রিন্স দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিতেন। 

দ্বারকানাথ যখন পরলোক গমন করেন, তখন তাহার 

অনেক টাকা খণ ছিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন 

প্রায় ত্রিশ বৎসর । দ্বারকানাথের ম্বত্যুর পর, তাহার বাণিজ্য 

ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইল । আর কিছু পাইবার আশা! 

নাই ভাবিয়া খণদাতাগণ অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বারক- 

নাথের বিপুল ভূসম্পন্তি ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি ট্রষ্ট সম্পত্তি থাকায়, তীহার ব্যবসায়ের অংশীদার গর্ডন 

সাহেব খণদাতাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, * ট্রাষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত 
আর যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তোমার! বিক্রয় করিয়। 

লইতে পার ।৮ কিন্ত্ব তাহাতে খণ শোধের কোন আশ নাই 

দেখিয়া উত্তমর্ণগণ শোকাকুল হইলেন । 

দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 

“আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আপনাদের হস্তে দিয়া পিতৃষ্ধণ' 

হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।” দেবেন্দ্রনাথের এই সাধু 
ব্যবহারে উত্তমর্ণগণের মধ্যে অনেকে অশ্রু সন্বরণ করিতে, 



মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

পাঁরিলেন না । তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন 

বে, যখন দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার ভ্রাতৃগণ টাঙ্ট সম্পত্তি পর্য্যন্ত 

আমাদের হস্তে দিতেছেন, তখন ঈ'হাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য 

বাঁসরিক ২৫০০০ সহজ মুদ্রা আমরা দিব। 
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এইরূপে উত্তমর্ণগণ তীহাদের জমিদারীর রাজস্ব আদায় 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইল, কিন্তু খণ 

শোধের কোন ব্যবস্থাই *হইল না। তখন দেবেন্দ্রনাথ 
উত্তমর্ণগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের হস্তে 
কার্য্য নির্ববাহের ভারার্পণ করুন, আমরা খণ শোধের ব্যবস্থা 
করিব। দেবেন্দ্রনাথের সাধুতায় পূর্বেই তাহার উশার উত্তমর্ণ- 
শণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহার! তাহার প্রস্তাবে 

সম্মত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ গৃহসজ্জার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় 
করিলেন। গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া! ফেলিলেন, সংসারের 

ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন, এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে পিতৃ্ণণ 

শোধ দিলেন, সাধুতার জয় হইল। তিনি একজন প্রাতঃ- 

স্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি লাভ করেন। লোকে তাহাকে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 

বলিয়া ডাকিত। 

রণজিত্াসংহ | 

রণজিৎ পঞ্জাবের রাজা ছচিলেন। তাহার পিতার নাম 

মহাসিংহ। রণজিতের বয়স যখন আট বশুসর, তখন তাহার 
পিতার মৃত্যু হয়। দেওয়ান লক্গমীপতসিংহ তাহার রক্ষক নিযুক্ত 
হইলেন । রণজিৎ বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও রণকুশল ছিলেন । 

আফগান্ জামনসাহ তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা; বিতস্ত। 
নদীতে তাহার কতকগুলি কামান পড়িয়া যায়, রণজিৎ অতি 
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কষ্টে সেইগুলি উদ্ধার করিয়া তাহাকে দেন। জামানসাহ 

সন্থুষ্ট হইয়া তাহাকে লাহারের শাসনকর্তা করেন। রণজিৎ 

কিছুদিনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, হইয়া উঠিলেন। তিনি মুলতান 
হইতে আফগান্দিগকে তাড়াইয়। দিলেন । প্রথমে কাশ্মীর ও শেষে 

রণজিতৎসিংহ। 

পেশোয়ার জয় করিলেন। পরিশেষে কাবুল নদীর তীরে 

নওশেরার যুদ্ধে আফগান্দিগকে পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব অধিকার 

করিলেন। তিনি গুরু নানকের ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তাহার অধীনে শিখের! অতিশয় প্রবল হইয়া উঠ্িল। রণজিৎ 

এক চক্ষুহীন ছিলেন এবং লেখা পড়া জানিতেন না; এমন 

কি, কোন কাগজপত্রে সহি করিতে হইলে, তিনি তাহার 
পরিবর্তে ছাতের পাঞ্জা দিতেন। রণজি একজন সাধু- 
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পুরুষ ছিলেন। তিনি এরূপ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন 

যে, ভিক্ষুকের! পর্যান্ত তাহার সম্মুখে তাহাকে কাণা বলিতে 

সাহস করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না। 

একদিন রণজিও নগরের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছন, এমন সময়ে 
একজন সৈনিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “মহারাজ, এক 

তে 

লর্ড ডালহোৌসী। 

উলঙ্গ সন্াসী পথ অবরোধ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে"। ' তাহাকে 

উঠিয়া যাইতে বল।র, সে বলিল, “আমি নিজে সাহনসাহ 

(বাদসাহের বাদসা), তোমার রাজাকে অন্য পথ দিয়া যাইতে 

বল।” সৈনিকের কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা 

তাঞ্জাম “হইতে নামিয়া সত্বর সন্নাসীর নিকট গমন করিলেন এবং 

বিনীতভাবে বলিলেন, “প্রভো, একবার "দয়া করিয়া এদাসের 
৮৮ 
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কুটারে পদধূলি দিত! দাসকে ক্ৃতার্থ করিবেন কি 1” সাধু 
তশুক্ষণা্ উঠিলেন। রাজ! সাধুকে তাঞ্জামে বসাইলেন এবং 
নিজে পশ্চা পশ্চাৎ পদত্রজে চলিলেন। পরে সাধুকে সিংহাসনে 
বসাইয়। রাণীকে তীহার চরণ ধুইয়! দিতে বলিলেন। তখন 
তিনি সাধুকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “প্রভো ! আপনার একখানি 

কৌপ্ীন কিম্বা একটী কমগুলুও নাই; আপনি বাদসাহের 
বাদসাহ, সাহনসাহ্ হইলেন কি প্রকারে ?” সাধু উত্তর করিলেন, 

“যিনি পলকের মধ্যে কোটি কোটি পৃথিবীর স্থষ্টি ও লয় করিতে 
পারেন, ধাহার দয়ায় সামান্য ভিক্ষুকও মহারাজজ হইতে পারে, 
সেই ঈশ্বর যাহার সর্ববস্থধন, সে সাহনসাহ ভিন্ন আর কি হইতে 

পারে ?” রণজিৎ পুনরায় জিজ্ভাসা করিলেন, “সাহনসাহের ত 
অনেক সৈন্য থাকে, অনেক ধন থাকে, তাহাই বা আপনার 
কোথায় ?৮ সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “যে রাজ্যে অশান্তি, 

শক্রতা, দস্থ্যভয় ও সন্দেহ আছে, সেই রাজ্য রক্ষার জন্য 

সৈন্যের আবশ্যক ; কিন্ত যে রাজ্যে ভয় নাই, শক্রতা নাই, 
কেবল শান্তি রহিয়াছে, সেখানে সৈন্যের আবশ্যক কি? আর 
ধনের কথা যাহ! বলিলে, তাহার উত্তর এই ষে, প্লাজার নিকট 

খ্য ধনরত্বের যে মূল্য, একজন ভিক্ষুকের নিকট একখানি 
কম্থারও সেই মূল্য ; কারণ এই দুইজনের এই ছুইটা জিনিষের 
উপর সমান যত্ব। রাজাদের ধন ন! হইলে চলে না বটে, কারণ 

তাহাদের বাসনা বড়ই প্রবল, তাহারা সমস্ত পৃথিবীর রাজা 
হইলেও তাহাদের "সশা মিটে না। তাই বলিতেছি, দশজন 

ভিক্ষুক একখানি মাত্র কম্বলের মধ্যে স্থখে নিদ্রা যাইতে পারে, 
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কিন্তু ুইজন বাদসাহ একটী রাজ্যে বাস করিতে পারে না? 
ভিক্ষুক সন্ধ্যার সময় একখণ্ড রুটি খাইয়া তৃপ্তিলাভ করে, 
কিন্তু বাদসাহেরা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য পান ভোজন 

করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। মহারাজ, ধাঁহার সন্তোষধন লাভ 

হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তি ধূলার 
মান । ” 

এইরূপ ভাবে কথ! চলিতেছে, এমন সময়ে, পাচক নানা 

প্রকার খাগ্ভ আনিয়া উপস্থিত করিল। রণজিৎ ফকিরকে 

ভোজন করিতে নিবেদন করিলেন ; রাণী চামর ব্যাজন করিতে 

লাগিলেন। ফকির সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভোজন 

করিতে লাগিলেন। রণজিৎ তখন সাধুকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, এখন আপনাতে .ও আমাতে প্রভেদ কি? 

সাধু উত্তর করিলেন, “তোমাতে ও আমাতে আকাশ 

পাতালের প্রভেদ। কারণ, তোমার এই সকল উৎকৃষ্ট 

আহারের দ্রবা না হইলে চলে না, কিন্তু আজ আমার জুটিল 
খ|ইলাম ন! জুটিলেও কোন কষ্ট নাই। আমার জীবনের 

একটী কথা বলিতেছি মন দিয়া শুন। আজ তিন দিন হইল 

আমি একটা বালুকাময় চরের উপর পড়িয়াছিলাম, সমস্ত দিন 

আহার জুটে নাই। দ্বিতীয় দিন এক জঙ্গলে ছিলাম সেখানে 

সমস্ত দিনের পর একমুষ্টি ছোলা জুটিয়াছিল, আর আজ রাজার 
আসনে বসিয়া রাজভোগ খাইতেছি, দেখ এই তিন অবস্থাই 
আমার পক্ষে সমান। কিন্তু যদি কোন দিন একটা ব্যঞ্জনে 
একটু লবণ অল্প হয়, তাহা হইলে হয় ত তুমি পাঁচকের মস্তক- 
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ছেদনের আদেশ দিবে। তাই বলিতেছি, তোমাতে আমাতে 

আকাশ পাতাল প্রভেদ |” 

আর একটা কথ! বলিতেছি,মন দিয়া শুন। “তোমার 

মাতাপিত। বাল্যকালেই তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; তজ্জন্থয 

তোমার নাম রণজিও রাখিয়াছেন। তুমি যথার্থই একজন 
বীরপুরুষ ;,কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও যে, সহত্র সহস্র 
র্ণজয় করা অপেক্ষা নিজের একটা মন জয় করা অতিশয় কঠিন। 
তোমার নাম রণজিৎ না রাখিয়া বদি তোমার মাতাপিতা 

মনোজিৎ রাখিতেন, তাহা হইলে. আমি আজ অতীব সন্তুষ্ট 

হইতাম । ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমাকে 

ও আমার মত ফকিরদিগকে মনোজি করুন । 

ইংরাজদিগের সহিত রণজিতের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 

অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। এক সময়ে তাহার হস্তে ভারতবর্ষের 

একখানি মানচিত্র পড়ে । তিনি তাহার স্থানে স্থানে লালচিন্ব 

দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এস্থানগুলি 

কাহাদের অধিকারে আছে ?” উত্তরে জানিতে পারিলেন, 

ইংরাজদিগের অধিকার গুলিতে লালচিহ্ু দেওয়া থাকে । ইহা 

শুনিয়া, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “সব লাল হে জাগা ।৮ কালে 
সমস্ত ভারতবর্ষই ইংরাজদিগের অধিকারে আসিয়াছে । রণজিতের 

মৃত্যুর পর শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের ছয়টা ভয়ানক যুদ্ধ 
হয়, তখন লর্ড হাঙিগু ও লর্ড ডালহোৌসী আমাদের বড়লাট 
ছিলেন । 
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সারসালার জঙ্গ। 

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য নামে এক পর্ববত আছে ; উহার 

উত্তর ভাগের নাম আধ্যাবর্ত এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য 

বা দক্ষিণাপথ । নিজাম উল্মুলুক নামে আরঙঈজের বাদসাহের 

দাক্ষিণাপথের এক শাসনকন্ধা ছিলেন। বাদসাহের মৃত্যুর পর, 
তিনি স্বাধীন হন এবং নর্্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থানের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন। 

হাইদ্ররাবাদ তাহার রাজধানী হইল। ইংলগ্ডের একদল 

বণিক যেমন বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ 

ফ্রান্স দেশের একদল বণিকও এদেশে বাণিজ্য সুত্রে আগমন 
করেন। তখন ইংরাজদিগের পক্ষে রবার্ট ক্লাইব এবং 

ফরাসীদিগের পক্ষে ডিউপ্লে, কিরূপে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে 

আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিবেন, সেই স্থযোগ অন্বেষণ 
করিতে ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু 

ক্লাইব নিজে যুদ্ধবিষ্তা জানিতেন, ডিউপ্রে যুদ্ধবিষ্ভায় নিপুণ 
ছিলেন না ; সেইজন্য ক্লাইবই কৃতকার্য হুইয়াছিলেন। নিজাম 

উল্মুল্কের মৃত্যুর পর, তাহার দ্বিতীয় পুজর নাজিরজং ও 
দৌহিত্র মজফরজং, উভয়ে সিংহাসন লইয়া গোল বাধাইলেন। 
ক্লাইব নাঁজিরজংএর এবং ডিউপ্লে মজফরজংএর পক্ষ অবলম্বন 

করিলেন । ইংরাজের জয় হইল; তাহারা নিজামের বন্ধু 

হইলেন। 
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তোমরা! কিক্ষিন্ধ্যা রাজ্যের নাম পুর্বে শুনিয়াছ, উহার 
বর্তমান নাম মহীশুর ; সেখানে এই সময়ে হায়দরমালি নামে 
একজন মুসলমান প্রবল হইয়া উঠেন। তাহার ও তৎপুন্র 
টিপু স্থলতানের সহিত ইংরাজদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। প্রাত্যেক 
বারেই নিজাম সাহায্য করিয়াছিলেন, একারণ যুদ্ধজয়ের 

০৮৮শ 

৮২ 

লর্ড কর্ণওয়ালিস। লর্ড ওয়েলেস্লি ৷ 

পর ইংরাজের! মহীশুরের কিয়দংশ নিজামকে পুরস্কার স্বরূপ 

দিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড 
কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেস্লি আমাদের বড়লাট ছিলেন। 

ওয়েলেস্লি নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক করদ ও মিত্র 
রাজ্যে একজন রেসিডেন্ট ' নিযুক্ত হইবেন। সার 
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দালার জঙ্গ নিজামের দেওয়ান ছিলেন। তাহার স্বন্দো- 

বস্তে নিজাম রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। রাজকোষ অর্থপূর্ণ 

ও প্রজার স্বখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি 'হইল। সার সলার জঙ্গ চারি 

বশুসরের মধ্যে রাজ্যে সর্বববিষয়ে স্ুশৃঙ্খল। স্থাপন করিলেন। 

টিপুস্থলতান । হাইদারআলি। 

এই সময়ে এক নৃত্তন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। 

ইংরাজেরা সিপাহীদিগকে যে বন্দুক ব্যবহার করিতে বলেন, 

তাহার টোট! দঈতে কাটিয়! বন্দুকে পুরিতে হইত । এই বন্দুকের 

টোটায়,.গরুর ও শুকরের চর্বিব আছে বলিয়া সিপাহীদিগের 

সন্দেহ হয়। আবার গবর্ণমেন্ট হিন্দু সিপাহীদিগ্ষে এই প্রতিজ্ঞা- 

পত্রে সাক্ষর করিতে বলেন যে, বিদেশে যাইবার প্রয়োজন 
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হইলে, তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্র করিতে হইবে। এই সকল 

দেখিয়া শুনিয়া! সিপাহীর! মনে করিল, তাহাদিগকে খৃষ্টান 
করাই গভণমেন্টের উদেশশ্য ; এইভন্য তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। 

ওদিকে লর্ড ড্যালহোৌসী দেশীয় অনেক নিঃসন্তান রাজার রাজ্য 
বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া 

বিল্রোহ্বে 'যোগ দিলেন। কলিকাতার নিকট বারাকপুরে 

মঙ্গল পাড়ে নামক একজন সিপাহী প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে। 

ক্রমে মীরাট, দিল্লী, কাণপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের 

সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের 

গবর্ণর হায়দ্রাবাদের রেসিডেপ্টকে তারযোগে সংবাদ দিলেন, 

দেখিবেন, সাবধান ! যদি নিজাম আমাদের পক্ষ ত্যাগ করেন, 

তাহ! হইলে সর্ববনাশ হইবে, আমাদের আর কিছু আশা ভরসা 

থাকিবে না।” সালার জঙ্গ রেসিডেণ্ট সাহেবকে আশ্বাস দিয়া 

বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার প্রাণ থাকিতে আমি 

নিজাম বাহাছুরকে কখনই ইংরাজ রাঁজের বিপক্ষ হইতে 

দিব না 1” 

এই সময়ে বৃদ্ধ নিজাম নাজিমর্দোলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 
পুর্বে তিনি পুক্র আফজলুর্দদোলাকে ডাকিয়া, দেওয়ান সালার 
জঙ্গের সম্মুখেই এই উপদেশ দিলেন যে, দেখিও, সাবধান, প্রাণ 
থাকিতে আমাদের পরম বন্ধু ইংরাজ রাজের বিপক্ষ হইও না । 

ইহার কয়েক দিন, পরে সংবাদ আসিল, দিল্লী বিদ্রোহীদিতগর 

হস্তগত হইয়াছে এবং নামমাত্র মুসলমান সম্রাট, বাহাছুর সা 

প্রক্কৃতই বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এই সংবাদে 



08১২১ ) 

নিজাম, দেওয়ান ও কয়েকজন অন্ুচর ব্যতীত আর সকলে 

ক্ষেপিয়৷ উঠিল এবং নিজামকে ও দেওয়ানকে তাহাদের সহিত 

যোগ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এমন কি 

তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিবার ভয়ও দেখাইয়াছিল। 

কিন্তু দেওয়ান তাহাদের কথা শুনেন নাই । সেই সময়ে সালার 

জঙ্গ কৌশলে সকল দিক্ রক্ষা না করিলে, ঘোরতর বিপদ 
উপস্থিত হইত । পরে বিদ্রোহের শান্তি হইল; লর্ড ক্যানিং 

তখন আমাদের বড়লাট, তাহার আদেশে রেসিডেণ্ট সাহেৰ এক 

দরবার করিলেন এবং নিজামকে কে, সি, আই, ই উপাধি 

ও বনুমূল্য উপহার দিলেন । দেওয়ানকে সার উপাধি এবং 

পারিভোষিক দিলেন । ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজ. রাজ সার 

সাঁলার জঙ্গকে জি, সি, এস, আই উপাধি দিয়াছিলেন। তখনকার 

যুবরাজ ( মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুক্র সম্রাট সপ্তম 

এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া বোম্বাই নগরে পদার্পণ 

করিলে, সার সালার জঙ্গ তাহাকে সংবদ্ধনা করিবার জন্য 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পর ব₹সর তিনি ইউরোপ দর্শনে 

সদলে বহির্গত হন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি ইংলগ্ডে 

উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি পরম সমাদর প্রাপ্ত হন ; 

এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়া উইগুসোর প্রাসাদে তাহার 
সহিত একত্র আহার করিয়াছিলেন । ফলতঃ সার সালার 

ইংলগ্ডে যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন, আর কোন ভারতবাসীর 

ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই । 



মহারাণী ভিক্টোরিয়া । 

ভিক্টোরিয়া পিত। ইংলগ্ডের বিখ্যাত রাজা তৃতীয় জর্েের 
পুজ্র। তিনি জন্মানীদেশের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মেরি 
লুইসাকে বিবাহ করেন। ইংলগ্ডের কেনসিংটন নামক 

রাজগৃহে ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। তিনি যখন খৃষ্টধন্মে দীক্ষিত 
হন, তখন তাহার নাম আলেক্জাক্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া হইল। 
বাল্যকালেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়; তাহার মাতা বুদ্ধিমতী, 

গশুণবতী ও স্থশীল! রমণী চিলেন। তিনি অতি বত্তে কন্যাকে 

স্ৃশিক্ষা দিতে লাগিলেন । কারণ তিনি বুঝিযাছিলেন, তাহার 

কন্য(র ইংলগ্ডের মহারাণী হইবার সম্ভাবনা আছে । ভিক্টোরিয়া, 

মাতার স্ুুশিক্ষায়। অশেষ গুণ লাভ করিতে লাগিলেন । 

বাল্যকাল হইতেই সতোর প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ 

ছিল। একদিন পড়িবার সমরে, তিনি শিক্ষয়িত্রীর নিকট 

কয়েকবার অবাধ্য হইয়াঁিলেন। ভিকোরিয়ার মাতা তাহা 
জানিতে পারিয়। শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন শিক্ষয়িত্রী 

বলিলেন, “একবার মাত্র অবাধা হইয়াছিল ।” ইহা শুনিয়! 

ভিক্টোরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না, আমি দুইবার অবাধ্য 

হইয়াছিলাম |” তাহার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন 

তিনি ইংলগ্ডের মহারাণী হন। ইহার কিছুদিন পরে জন্মানীর 

অন্তর্গত সেক্সকেবর্গের রাজকুমারের সহিত তীহার- বিবাহ 

হয়। তাহার এরূপ মাতৃভক্তি ছিল যে, মাতার ভয়ানক 

পীড়। হইলে, তিনি তীহার স্ৃত্যু-শধ্যার পার্থখে বসিয়! দিবারাত্র' 
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তাহাকে শুশ্দষা করিতেন। মাতার মৃত্যু হইলে, পঞ্চম বষীয়া। 
বালিকার ম্যায় “মা, “মা» বলিয়া সর্বদা রোদন করিতেন। 

বাকিংহাম রাজগৃহে তাহার প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়া অডি- 
লেডের জন্ম হয়। ইহার পর বৎসর তীহার জ্যেষ্ঠপুক্র 
আলবার্ট এডওয়ার্ড জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমার ও রাজ- 
কুমারীরা যাহাতে সচ্চরিত্র হন, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ 

লক্ষ্য ছিল। একদিন রাজকুমারীরা একজন পরিচারিকার 

পোষাকে রং মাখাইয়া দেন। মহারাণী ইহা জানিতে পারিয়। 

রাজকুমারীদিগকে অনেক ভুসন৷ করিলেন এবং তাহাদের 

মাসিক বৃত্তির টাকা হইতে পরিচারিকাকে একটা নুতন 
পোষাক কিনিয়া দিলেন। মহারাণী অত্যন্ত দয়াঁবতী ছিলেন ; 

পরের দুঃখের কথা শুনিতে পাইলে, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া 

উঠিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করিতেন । এক সময়ে 

তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কোন হাসপাতালের একটা 

পীড়িতা বালিকা তাহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ 

প্রকাশ করিয়াছে । তাহার বিশ্বাস, তাহাকে দেখিতে পাইলে, 

তাহার পীড়ার উপশম হইবে । এই কথ! শুনিয়া, দয়াবতী 

মহারাণী নিজে সেই হাসপাতালে বালিকাঁটাকে দেখিতে 

গিয়াছিলেন । 

সামান্য জিনিষটি পর্য্যস্ত মহারাণী যত্ব করিয়া রাখিতেন। 

তাহার নিকট নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপহার আসিত। 

এঁ লকল উপহার স্বন্দর সুন্দর ফিতা ও সুতা দ্বারা বাধা খাকিত। 
মহারাণী এ সকল ফিতা ও সুতা যত্বু কুরিয়া তুলিয়! রাখিতেন। 
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এ সকল সুতা ও ফিতার মূল্য ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা 
হইয়াছিল। 

খু ধন্মের উপর তাহার অচলা ভক্তি ছিল। এক 
সময় আফিকার একজন রাজা মহারাণীর নিকট উপটৌকন 
পাঠান এবং দুতকে মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন, 
যে, “তীহার এরূপ উন্নতির কারণ কি?” তিনি দূতকে 
একখানি বাইবেল দিয়! বলিলেন, ইহাই তীাহার উন্নতির 

প্রধান কারণ, অর্থাৎ ধন্মে অচল! ভক্তিই তাহার এরূপ 

উন্নতির মূল। ৮২ বসর বয়সে মহারাণীর মৃত্যু হয়। 
তিনি ইংলগ্ডের রাজলন্গনী ছিলেন ; তাহার সময়ে ইংলগ্ের 

নানারূপ উন্নতি হয়। এসিয়া, ইউরোপ, আফিকা, আমেরিকা 

প্রভৃতি দকল স্ডাঁনেই মহারাণীর রাজ্য আছে। এইজন্য 

লোকে বলিত, “মহারাণীর রাজ্যে কখনও সুধ্য অস্ত যায় না।, 
তাহার হ্যায় কোন রাজ ব৷ রাণী প্রজাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা 

ও সম্মন লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর 
সকলে মনে করিয়াছিল, বেন সত্য সত্যই সকলে মাতৃহার৷ 

হইল। তীাহ।র রাজ্যের সকলেই তাহার ম্বৃত্যুতে গভীর শোক 

প্রকাশ করিয়াছিল। 

সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারানী কোম্পানীর হস্ত হইতে 
স্বহস্তে ভারতের শামনভার গ্রহণ করেন+ তখন তিনি 

বলিয়াছিলেন, “প্রজার ধন্মের উপর হাত দিবেন না। 

যে কোন প্রজা উপযুক্ত হইলে, তান তাহাকে উচ্চ রাজ- 

পদ দিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের 
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উপকারের জন্যই তিনি ভারতবর্ষ শাসন করিবেন ; যাহাতে 

শিল্পের উন্নতি হয়, সাধারণের মঙ্গল হয়, এইরূপ কার্য্য 

করিবেন ; কারণ ভারতের সর্মৃদ্ধি বাঁড়িলে তীাহারই বল 

বৃদ্ধি হইবে; ভারতের প্রজ! সন্তষ্ট থাকিলে, তীহারই বিপদ 
দুর হইবে ; ভারতের প্রজা কৃতজ্ঞ হইলে, তিনি যথেষ্ট 
পুরস্কীর লাভ করিবেন |” মহারাণীর এই সকল কথাগুলি 

আমাদের পক্ষে চিরকাল মাশ্বাসবাণী হইয়! থাকিবে । 

পিয়ারীচরণ সরকার । 

কলিকাতার চোরবাগানে এক সম্ত্ান্ত কায়স্থ বংশে পিয়ারী- 

চরণের জন্ম হয়। তাহ।র পিত৷ তাহাকে বাল্যকালে লেখাপড়৷ 

শিক্ষ। দিবার জন্য বিশেষ নত্ব করিয়াছিলেন । পিয়ারীচরণ 

হেয়ার সাহেবের বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া 
হিন্দু কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন । তিনি ধীর, বুদ্ধিমান ও 

স্শীল ছিলেন । 

হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ হুইলে, তিনি হুগলী ত্রান্স স্কুলে 
মাসিক ৮০২ টাকা বেতনে একজন শিক্ষক হন। সেখানে 

কিছুকাল কাধ্য করিয়া বারসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন । 

পরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হন। ৫২ বসর বয়সে পিয়ারী- 
চরণের মৃত্যু হয়।, তিনি এদেশের বাঁলকদিগকে অল্প সময়ের 

মধ্যে ইংরাজী ভাষ৷ শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি ইংরাজা 

পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
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পরের উপকার করা পিয়ারীচরণের জীবনের একটী 

প্রধান কার্য ছিল। তিনি দীনহীন বালক ও অনাথ! 

অসহায়া বিধবাদিগের সাহঘষ্যের নিমিত্ত প্রতি মাসে প্রায় 

১২৫২টাকা দান করিতেন। সার জন লরেন্ন যখন আমাদের 

বড়লাট তখন উড়িষ্যায় ভয়ানক ছুভ্িক্ষ উপস্থিত হয়। ক্রমে 

মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলাতেও দুর্ভিক্ষের ভয়ানক 

মুন্তি দেখা দিয়াছিল। তখন যে কত নিরন্ন কঙ্কাল- 
সার নরনারী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 

সংখ্যা করা যায় নাই। তাহাদের দারুণ কষ্ট দেখিয়! পিয়ারী- 
চরণের প্রাণ কীদিয়। উঠ্ভিল। তিনি নিজে অন্নসত্র খুলিয়৷ 

দিয়া শত শত দুভ্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্তে, অনুরোধে ও উপদেশে 
কলিকাতার অনেক দানশীল লোক, তাহার শ্যায় অন্নসত্র 

খুলিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সার 

সিসিল বীডন তখন আমাদের ছোটলাট ছিলেন। তিনি 

প্রথমে ছুভিক্ষ দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। 

"পরে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে 

বিশেষ ফল হইল না। এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ 
লোকের মৃত্যু হয়। 

জুবিলী । 

লর্ড ডফারিণ যখন আমাদের বড়লাট, তখন মহারাণী 

ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পরশ বগুলর পূর্ণ হইয়াছিল। এই শুভ 
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ঘটনার উপলক্ষ্যে মহারাণীর রাজোর সকল স্থানেই মহা ধুমধামের 
সহিত জুবিলী উত্সব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধনী; নির্ধন 

সকল প্রজাই নানপ্রকারে নিজ নিজু রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন। রাব্রিকালে প্রত্যেক গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত 
হইয়াছিল। রাজপথ ও প্রত্যেক গুহ .পত্রপুষ্পে ভূষিত করা 
হয়। খ্্টীয়ানেরা গিজ্জায়, মুসলমানেরা মসঞ্জিদে এবং 
হিন্দুর! দেবমন্দিরে মহারাণীর মঙ্গল কামনায় উপাসনা করিয়া- 

ছিলেন। নৃত্য, গীত, বাগ্ধ, বাজি পোড়ান প্রভৃতি নানারকম 
আমোদ হইয়াছিল। ধনী প্রজারা দরিদ্রদিগকে ধন, 

বন্স ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছিলেন । স্থানে স্থানে কাঙ্গালী 

ভোজন হইয়াছিল। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এই জুবিলী উৎসব 
উপলক্ষ্যে অনেক কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 

একমাত্র মুসলমান সম্রাট আকবর একক্রমে ৫০ বৎসর 
রাজত্ব করেন। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভাগ্যবতী 

ছিলেন, তিনি পঞ্চাশ, বশসরের অধিক একক্রমে রাজজ্র 

করেন। পুণ্যবতী, করুণার মুত্তি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
ধন্মপথে থাকিয়। দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন । লর্ড এল্গিন 

যখন আমাদের বড়লাট তখন মহ্বারাণীর রাজত্ব ৬০ বৎসর পুণ 
হয়। সেইজন্য তাহার রাজ্যের সকল অংশে “হীরক জুবিলী” 
উত্সব হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সকল স্ানের' 

প্রজারাই মহানন্দে উত্সব করিয়াছিলেন । 
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গড়ের মাঠে শিল্পের মেলা । 

লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপন আমাদের বড়লাট হুন। 

তিনি ভারতবর্ষের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি বতদিন 
পর্যযস্ত ভারতবর্ষে ছিলেন, কি কাধ্য করিলে প্রজার মঙ্গল 

হইবে, কিরূপে তাহাদের উন্নতি হইবে, সেই বিষয়ই তিনি 
নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন এই সকল কারণে মহামতি লর্ড 

রিপনকে এদেশের লোক দ্রেবতার ন্যায় মনে মনে পুজা 
করিয়া থাকে। তীহার চেষ্টায় কলিকাতার গড়ের মাঠে 
“ইন্টার ন্যাশন্যেল এগজিবিসন্” বা “আস্তর্জাতিক মহামেলা” 
হয়। এই শিল্পপ্রদর্শনীর সময়ে কলিকাতার গড়ের মাঠের 

কিয়দংশ যেন ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে হইত। এই উপলক্ষ্যে 
নানা দেশ হইতে শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য ও নানাবিধ কল- 

কারখান। প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। 

এই শিল্পের মেলায় ভারতবর্ষের দকল স্থান হইতে 

কারিকরের! আসিয়৷ কিরূপ করিয়! তাহাদের কার্য্য করে, তাহা 

দেখাইয়াছিল ! বস্ত্র, কিংখাপ,* সতরঞ্চি ও গালিচা কিরূপ 

করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহ! দেখান হইয়াছিল । ভারত- 

বর্ষে ধত প্রকার আদিম জাতি আছে, তাহাদিগকে সম্মুখে 

রাখিয়া গভর্ণমেন্ট আর্টম্কুলের শিক্ষকগণ.মৃর্তিকার প্রতিমু্তি 
নিশ্দমীণ করিয়াছিলেন, সেগুলি মেলায়-রাখা হইয়াছিল । এই 

পপ” এপ পপ পপ পিস পপ পা 

* বারাণনীর রজতকাঞ্চন শুত্র সংযুক্ত মণিমুক্তাখচিত বহুমুল্য কিংখাপের তুলন। 
ত্রিভৃবনে নাই । 

১ 
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সকল জাতির অন্ত্র শন্্র, ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি দেখান হইয়াছিল । 

পৃথিবীর সকল দেশ হইতে নানা রকম দ্রব্য আসিয়াছিল। 
এই সকল বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে কাচ প্রস্তত করিবার একটা 

কারখানা দেখান হয়। কিরূপ করিয়া নানা প্রকীর কাচের 

দ্রব্য প্রস্তুত হয়, কি প্রকারে কাচের উপর নাম লেখা» 

লতাপাতা কাটা, নানারূপ কাজকন্ম কর হয়, তাহা দেখান 

হইয়াছিল । এই মেলায় সোনা! রূপার অনেক প্রকার দ্রব্য ও 

গহনা, জড়ৌোয়া গহন, বন্মূল্য মণিমাণিকা ও হীরকাদি 

প্রদর্শিত হয়। 

মেলার একস্থানে কিরূপ করিয়া হাওয়ার বন্দুক ছুঁড়িতে 

হয়, তাহা দেখান হইয়াছিল । যাহারা দেখিতে যাইত, তাহারা 

কিছু খরচ করিলেই বন্দুক ছুঁড়িতে পাইত। কিন্তু কেবল- 

মাত্র শিখ ও গুর্খারাই প্রকৃত ভাবে বন্দুক ছুঁড়িতে পারিত ॥ 

একস্থানে একটা যন্ত্রের ব্যাণ্ড ছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে দম 

দিলে আপনি ব্যাণ্ড বাঁজিত, সেই সময়ে সেখানে অনেক 

লোকের জনতা হইত। মেলাটা বেষ্টন করিয়া একটী বাম্পীয় 
টরামগাড়ী ছিল। এই ট্রীামগাড়ী চড়িবার জন্য ভয়ানক জনতা 

হইত। মেলার উত্তর দিকে স্থুইচব্যাক্ রেলওয়ে ছিল, 

এই রেলের গাড়ীগুলি কতকটা ক্ষুত্র টামগাড়ীর হ্যায়। একটা 
উচ্চ স্থান হইতে ছাড়া হইত, গাড়ীগুলি নিন স্থানে যাইয়। বেগে 
অপর একটা অল্প উচ্চ স্থানে উঠিয়া, পুনরায় নামিয়৷ তৃতীয় 
উচ্চ স্থানে যাইয়া .থামিত। এই উঠানামার বেগেই গাড়ী 
চলিত এবং আরোহিগণ সেই সমস্বে মহা আনন্দধ্বনি করিত। 
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লক্ষৌ ও মুশিদাবাদ হইতে হস্তীদন্তের মছলন্দ (মাদুর), 
পাখা, বাক্স, খেলনা, দেবদেবীর প্রতিমুত্তি, জন্ত্বর মুণ্তি, চামর, 

শাহনা রাখিবার কেস, শীতলপাটা, আতর দান, গোলাপ-পাঁস 
ইত্যাদি এবং ভিজিগাপট্টম হইতে কাঁচকড়া, হস্তীদস্তের 
শিল্প ; চন্দন, আবলুসকাষ্ঠ, সজারুকণ্টক ও ঝিনুকের নানা 
প্রকার ড্রব্য ; বিবিধ সৌখীন জিনিষ; গন্ধ দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের শিশি রাখিবার কেস, পাখা ইত্যাদি আনা হইয়াছিল । 

জয়পুরের শ্বেত পাথরের তাজমহল, বিবিধ বাসন, খাট 
বিছানা, শ্বেত পাথর ও স্ফটিকের নানারূপ মুর্তি দেখান 
হুইয়াছিল। 

লক্ষৌ ও নদীয়া হইতে যে সকল মৃর্তিকার দ্রব্য আসিয়াছিল, 
তাহাদের তুলন! নাই। লক্ষষৌর মৃবত্তিকাদ্রব্যের মধ্যে গুড়গুড়ি, 
শাড়গড়া, হুকা, থালা, ঘটি, বাটা, মানুষের ব্যবহাধ্য ত প্রকার 
বাসনের প্রয়োজন, মানুষ হইতে যত প্রকার জীব জঙ্ত সমুদয়ের 
নমুনা আসিয়াছিল। জিনিষগুলি স্ুন্দররূপে গঠিত ও 
নানাবর্ণে চিত্রিত ছিল ; ভিস্তিতে রাস্তায়. জল ছিটাইতে ছে, 

আরদালী 'মনিবের কোন কাজে ব্যস্ত, ইংরাঁজের মুসলমান 
খখানসাম! কোন খান্ধত্রব্য লইয়া যাইতেছে, কেহ হয়ত ছাত। 

মাথায় দিয়া রাস্তায়. চলিয়াছে, কোন ভদ্রলোক কোন স্থানে 

যাইতেছে, সাহেব মেম পদক্রজে চলিয়াছে ; এই জকল 

সুত্তি ও মানা প্রাকর পশুর মুত্তি ছিল। 
নদীয়ার বাসন অপেক্ষা মুর্তির' সংখ্যাই অধিক । 

মানুষের মৃত্তি হইতে: সমস্ত জীব জন্তর মুক্তি পর্য্যস্ত ছিল 7) 
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আটচালায় কালীপুজা হইতেছে, ঢুলি ঢাক বাজাইতেছে, 
শ্াশানে শব দাহ হইতেছে, মানুষে মাছ ধরিয়াছে, ভত্র- 

লোক ছাতা হাতে, উড়ানী কীধে চলিয়াছে, কেরাণী বাবু ধুতি 
চাপকান পরিয়া চলিয়াছেন, বৃদ্ধ সাহেব মাছ গীথিয়াছে, এইরূপ 
নানাপ্রকার মুস্তি আসিয়াছিল। লক্ষৌর মুর্তিগুলি অপেক্ষা 
নদীয়ার মুর্তিগুলি অধিক সুন্দর ছিল। 

দিল্লীর দরবার । 

সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর 
হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শীসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াঁ 

ছিলেন । কিন্তু তখনমাত্র তিনি ইংলগ্ডের মহারাণী ছিলেন । 

লর্ড লিটন যখন আমাদের বড়লাট, তখন মহারাণী ভারতবর্ষের 

সম্রাট উপাধী গ্রহণ করেন | এই শুভকার্য্য উপলক্ষ্যে লর্ড লিটন 

দিলী নগরীতে এক প্রক1গু দরবারের আয়োজন করিলেন । 

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করা 

হইল। এই রাজসুয়ষজ্ঞে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের 
সমুদয় রাজা মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলের 

সমক্ষে রাজপ্রনিনিধি লর্ড লিটন নিজমুখে ঘোষণা করিলেন, ষে 

অদ্য হইতে মহা রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাহার ভারতবর্ষায় প্রজা 
সকলের পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইল। 

লর্ড কর্জন যখন আমাদের বড়লাট তখন মহারাণী 

'ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও সমস্ত 



সপ্ুম এগ্রডওরা্ড 
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ইংরাজ সাম্রাজ্য শোকে মগ্ন হইল। মহারাণীকে সকলে মনে 

মনে দেবতার হ্যায় ভক্তি করিতেন। তাহার মৃত্যুতে সমস্ত 

ভারতবর্ষের লোক যেন সত্য সত্যই মাতৃহারা! হইয়াছিল। 

মাতৃশ্রাদ্ধে লোকে যেরূপ অর্থ বাধ করে, মহারাণীর মৃত্যু হইলে 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে সেইরূপ মাতৃশ্রাদ্ধ হইল। দরিদ্র ও 

আতুরদিগকে অকানরে অন্ন দান করা হইয়াছিল। " 

ভিক্টোরিয়ার ম্বত্যুর পর, তাহার জ্যেষ্টপুজ সপ্তম এডওয়ার্ড 

ইংলগ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন। এই উপলক্ষ্যে 

লর্ড কর্জজন দিল্লী নগরীতে এক প্রকাণ্ড: দরবারের আয়োজন 
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করিয়া সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক কাধ্য মহা সমারোহে 

সম্পন্ন করেন । 

মহামতি লর্ড হাডিগ্র এখন আমাদের বড়লাট । এ বগসর 

মহা সমারোহে সম্রাট পঞ্চম জঙ্ঞের শুভ অভিষেক কার্য্য দিল্লী 

সহরে সম্পন্ন হইল। পুর্বেব আর কোন সম্রাটের অভিষেক 

কার্য ভারতবর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বালক বালিকাগণ ! 
রাজা আমাদের ধন ও প্রাণের রক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিবে। 

তোমরা ঈশ্বরের নিকটে সআাট ও মহারাণীর দীর্ঘজীবন 
প্রার্থনা! কর। 

সত্াট পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী । 

ইংলগ্ডের মালবিরা নামক রাজপ্রানাদে সম্রাট পঞ্চম 

জজ্ঞের জন্ম হয়। তিনি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় 

পুজ। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি যখন সুতিকাগৃহে ছিলেন, 
তখন সেই রাজপ্রাসাদে, আগুণ লাগিয়াছিল। তীহার পিতা 

এডওয়ার্ড তাহাকে ও তাহার মাতা রাণী অলেকজান্দ্রাকে 
নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়। স্বয়ং অগ্নি নির্বাণ করেন । 
রাজার চতুদ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছিল; তিনি স্ত্রী পুক্রকে 
বাচাইতে গিয়া, নিজের জীবনের বিষয় একবারও ভাবেন নাই । 

"শেষে দমকল আনিয়া অগ্নি নির্বাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুজ 
'আলবাট, রাজা! হইবেন, দেই জন্য পিতা মাতা, তাহাকে একজন 
প্রধান নৌ-বোদ্ধা করিবার-ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে 
শিক্ষকের নিকট সমুদ্র জীবনের ভয়ানক বিবরণ সকল জর্জ 
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একমনে শুনিতেন। শিক্ষক সেই সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিতেন। 
তাহার শৈশবকাল গত হইলে, পান্দ্রী ডেলটন তাহার শিক্ষার 
ভার লইলেন। তিনি ধন্ম বিষয়ে" শিক্ষা দিতেন এবং ইংরাজী 
সাহিত্য পড়াইতেন। রাণী আলেকজান্দ্রা, যে সমুদয় গ্রন্থ 

উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহাই পড়াইতে বলিতেন। 

চরিত্র গঠনের ভার মাতা নিজের উপর রাখিলেন। বাহিরের 
জাক জমক ও বৃথা ব্যয় মহাপাপ এই ভাবটা পুজ্রের মনে 
ভাল করিয়া অঙ্কিত করিয়া দ্রিলেন। বাবুগিরি ও আলস্য যে 

বড়লোকের সর্ববনাশের মূল তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
বার বসর বয়সে ব্রিটানিয়ার যুদ্ধ জাহাজে তিনি নৌ-যুদ্ধ- 

বিষ্তা শিক্ষা করিতে গমন করেন। তিনি যে রাজপুজ্ সেকথা 

তখন ভুলিয়া, দরিদ্র নাবিকদিগের সহিত দীন ভাবেই দ্দিন 
কাটাইতেন। এই. সময়ে তিনি সকল প্রকার আমোদগ্রমোদে 
যোগ দিতেন ; একদিন তিনি নিজের সঙ্গীদিগকে নিষেধ করিয়। 

দিলেন যে, তোমরা আমাকে কুমার জর্জ বলিয়া ডাকিও না। 

সঙ্গীরা এইবার সুযোগ পাইল, তাহারা জর্জকে স্প্রটুস 

(এক প্রকার মণ্ডস্যের নাম ) বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ইহার 

কিছু দিন পরে তিনি ব্যাকাণ্টি নামক যুদ্ধ জাহাজে যান। 
এখানে তিনি নিজের হাতে জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন 
পরিষ্কার করিতেন, রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেন, ঝড় বৃষ্টির 
সময় মান্ভলের উপর উঠিয়া পাল গুটাইতেন, মহাতুফান্বে জাহাজ 
হইতে নৌকা! নামাইয়া দিতেন এবং দীড় বাহিয়া উত্তাল 
তরঙ্ের মধ্য দরিয়া নৌক।' লইয়ী যাইতেন। যখন অন্য কোন 



( ১৩৭ ) 

কার্য্য না থাকিত, তখন সিঙ্গা বাজাইতেন। তাঁহার অত্যন্ত 

সাহস ছিল । এক সময়ে তিশি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরের 

এফেল টাওয়ার দেখিতে গিয়াছিলেন ; টাওয়ারের উচ্চ চূড়ায় 

উ্িয়া তিনি দেখিলেন, চুড়ার উপর একটী দীর্ঘ কান্ঠদণ্ড 
রহিয়াছে, তিনি সেই কান্ঠদণ্ড বাহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন, 
তাঁহার দঙ্গীগণ ভয়ে কাদিতে লাগিল । 

. প্রিন্স আলবাের ম্বত্যু হইলে জর্জ যুবরাজ হুইলেন। 
রাজকুমারী মেরীর সহিত তাহার বিবাহ হুইল ; উভয়ে ইয়র্ক 
কটেজ নামক রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন । সম্রাট 

পঞ্চম জর্জ এইখানে অনেক স্ুখের দিন অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন । নিকটে যে সকল অনাথ ও দরিদ্রে লোক বাস 

করিত, তিনি তাহাদের ছুঃখ দুর করিয়া আনন্দলাভ করিতেন । 
সম্াট্ পঞ্চম জর্জ অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন । যেদিন যে কাজ 

করিবেন বলিয়া তিনি স্বল্প করিতেন, পর দিনের জন্য তিনি 

তাহা কখন রাখিয়া দিতেন না। কি সৌজন্যে, ফি আচার 
ব্যবহারে, কি চালচলনে তিনি একজন আদর্শ ইংরাজ। তিনি 

অমায়িক, সরল, পরছুঃখকাতর, এরং সাহসী; তিনি কর্তব্য 
পালন করিতে কখন পরান্মুখ হন নাঁ। পরিচিত বা বন্ধুব্যুক্তির 
অভাব জানিহে, পারিলে, তিনি তাহা মৌচন করিয়া থাকেন। 

তিনি তোষামোদ ভাল বাসেন না, বরং অসন্থুষ্ট হন । 

কন্পেক বসর পূর্বে সম্াট্ পঞ্চম জর্ভড ভারতবর্ষে শুভাগমন 

করিয়াছিলেন । তাঁহার সহিত মহারাণী মেরীও আসিয়াছিলেন । 

তাহার মিষ্ট কথায় ও সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হন । 



সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী । 



( ১৩৯ ) 

ইংলগ্েের কেনসিংটন রাজপ্রাসাদে মহারাণী মেরীর জন্ম 

হয়। সাধারণ বালক বালিকার ন্যায় বাল্যকালে ভ্রাতা ও 

ভগিনীগণের সহিত কেনসিংটন উদ্যানে তিনি খেলা করিতেন । 

কখনও কখনও তাহাদের সহিত ধাত্রী থাকিতেন। বালিক। 

মেরী শিল্প, গীত, বাগ্ এবং ভাষা শিক্ষায় মনযোগ দিয়াছিলেন ॥ 

তিনি স্বন্দররূপে পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। তাহার 
কণ্টের স্রও চমত্কার। ঢারিটা ভাষায় তিনি অনর্গল 

কথাবার্তা বলিতে পারেন । 

কিছুদিন পরে তাহার মাতাপিতা কেনসিংটন্ রাজপ্রাসাদ 

ত্যাগ করিয়া শ্বেতভবন নামক রাজপ্রাসাদে আসিয়া স্বখস্বচ্ছন্দে 

বাস করিতে লাগিলেন । এই সময় হইতে কুমারী মেরী সর্বদাই 

মাতার সঙ্গে সঙ্গে খাকিতেন। তিনি মাতার পরিশ্রম লাঘব 

করিবার জণ্য সকল কাধ্যে তাহাকে সাহায্য করিতেন। হাঁস- 

পাতালে বা অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তিনি পোষাক প্রস্তৃত 

করিতেন। কখন কখন নিকটে যে সকল দরিদ্র লোক বাস 

করিত, তাহাদিগকে সাহাষ্য করিতেন, কুমারী মেরী কঠোর 
পরিশ্রম করিতেন। বিগ্াশিক্ষায় তাহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। 

তিনি ইতিহাস পড়িতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। 

পুক্র কনর" শ্রতি_ন্রেহ ও ম্মতায় বুঝি মহারাণী মেরীর 
সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। তিনি আপন টচ্ছামত 
সন্তানগর্পের্ধ 'শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তিনি সন্ভানগণকে 

স্বয়ং অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন । * সন্তানগণ যাহাতে 

সচ্চরিত্র হয়, সে সম্বন্ধে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন । 



মহারানী মেরী খন সম্রাট পঞ্চম জর্ঞের সহিত ভারতবর্ষে 

আসিয়াছিলেন, তাহার মিষ্ট কথায় ও সদ্যবহারে তিনি সকলের 

শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করেন। সম্রাট ও মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুজ্বের 

নাম এডওয়ার্ড। ইনি .এখন আমাদের যুবরাজ। বালক 

বালিকাগণ ! তোমরা সকলে আমাদের সম্রাটু, মহারাণী ও 

যুবরাজের দীর্ঘ জীবন কামনা কর। 

অমাপ্ঠ। 








